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Lucrările Plenarei 
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român

O Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Ședința plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a examinat, în zilele de 22—23 aprilie, 
la primul punct al ordinei de zi, măsurile cu privire la 
îmbunătățirea profilului, organizării și conținutului în
vățămîntului de toate gradele, corespunzător cerințelor 
actuale și de perspectivă ale societății noastre socialiste. 
Aceste măsuri au fost elaborate de către Ministerul În
vățămîntului cu consultarea unui mare număr de cadre 
didactice, oameni de știință, activiști de partid și de stat, 
au fost examinate și aprobate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. Ele au fost completate și îmbunătățite pe 
baza propunerilor izvorîte din dezbaterea largă cu oa
menii muncii.

La plenară au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Necula, 
Anton Breitenhofer, Mihnea Gheorghiu, Mihail Roșia- 
nu, Miron Nicolescu, Carol Kiraly, Miu Dobrescu, Mihai 
Telescu, Ladislau Braniș, Cristofor Simionescu, Gheorghe 
Vasilichi, Ion Sîrbu, Valter Roman, Tudor D. Ionescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Bălan, Gheorghe Mihoc, iar în în
cheiere, la acest punct al ordinei de zi, a vorbit tovară
șul Nicola© Ceaușescu.

Plenara a aprobat propunerile privind dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului de cultură generală, pro
fesional, tehnic și superior, ca directive ale C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît prelungirea duratei învățămîntului 
de cultură generală obligatoriu de la 8 ani la minimum 
10 ani, acțiune care se va realiza treptat pînă în anul 
1972. De asemenea, au fost aprobate structura învăță
mîntului de cultură generală și a învățămîntului profe- 
sional-tehnic, modernizarea conținutului învățămîntu
lui, perfecționarea procesului de instruire și a metodelor

de predare, îmbunătățirea activității educative, pregăti
rea și promovarea cadrelor didactice.

Plenara a aprobat, totodată, măsurile cu privire la 
dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului superior, 
îmbunătățirea profilului și conținutului său, a muncii 
educative, dezvoltarea cercetării științifice în institute și 
facultăți, întărirea bazei materiale, îmbunătățirea condi
țiilor de studiu și de viață ale studenților.

Plenara a hotărît să se supună spre legiferare Marii 
Adunări Naționale, proiectul de Lege a învățămîntului, 
întocmit pe baza directivelor aprobate de C.C. al P.C.R., 
prin care se statornicesc principiile și normele generale 
de organizare și funcționare a întregului învățămînt din 
Republica Socialistă România.

Dînd o înaltă prețuire misiunii și rolului corpului di
dactic în societatea noastră socialistă, Plenara consideră 
necesar să se elaboreze Statutul personalului didactic, 
prin care să se reglementeze întreaga situație juridică a 
corpului didactic de la intrarea în învățămînt și pînă la 
pensionare. Proiectul Statutului personalului didactic va 
fi publicat în presă pentru dezbatere publică.

Plenara a hotărît convocarea în toamna acestui an 
unei Conferințe a cadrelor didactice din instituțiile de în
vățămînt de toate gradele din România.

Lucrările ședinței plenare a C.C. al P.C.R. continuă.
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Din cuvîntârile participanfilor 
la plenara

CAMPANIE DE PRIMĂVARA
Primăvara pe care o traver

săm s-a dovedit și prin părțile 
județului Iași a fi capricioasă. 
Zilele, sau mai bine zis perioa
dele calde, alternează cu cele 
friguroase. De săjftămîna trecută, 
însă timpul este ’ iarăși frumos, 
optim pentru executarea lucrări
lor aflate pe agenda agrară a 
sezonului. Cu toate condițiile 
bune existente, ritmul în care se 
desfășoară lucrările de sezon nu 
este nici pe departe satisfăcător. 
O dovadă, după aproape trei săp- 
tămîni de la data începerii se
mănatului la porumb, această lu
crare, s-a realizat în cadrul 
cooperativelor agricole abia pe 
jumătate din cele 79 800 hectare 
planificate. Cîmpurile — o spun 
toți specialiștii — au ieșit în a- 
ceastă primăvară mai uscate de
cît cu un an în urmă, de unde 
și concluzia că a ține morțiș să-ți 
raportezi ritmul la filele calen
darului, înseamnă, de fapt, a te 
întoarce la metode vechi de a 
semăna porumbul la cîntatul cu
cului. Cei ce și-au organizat 
bine munca și au știut să folo
sească întreaga capacitate a ma
șinilor în ceasurile bune de lu-

cru, au terminat sau sint pe cale 
să termine însămînțarea porum
bului (Cosmești-Huși 760 hecta
re, Moșna 480 hectare, Gălăești 
910 hectare, Bosia 630 hectare 
și Tansa 578 hectare). Deocam-

rii din Hălăucești și din alte 
nouă unități din raza unui sin
gur S.M.T. Iugani (Butea, Oțe- 

~uza, Mo- 
Hălăucești, 

Cosmești-

gur S.M.T. Iugani (Butt 
leni, Alexandru loan Cu 
goșești, Mircești, 
Stolniceni-Prăjescu, 
Pașcani și Răchițeni) nu puse
seră nici un bob în pămînt sau 
abia începuseră semănatul po
rumbului.

dată însă sîntem nevoiți să con
statăm că asemenea exemple sint 
flori mult prea rare. Cooperato-

Argumente, scuze mai bine 
spus, sint destule. Le-am avut 
fi noi in vedere atunci cind am

scris aceste rînduri. Este o reali
tate, că au fost și cîteva zile cînd 
pe aceste meleaguri vremea s-a 
opus desfășurării lucrărilor de se
mănat. O analiză atentă a ritmu
lui în care s-a desfășurat semă
natul porumbului în unități, ara
tă însă că nu numai timpul ne
favorabil este de vină. Și să ar
gumentăm. Cele 9 cooperative 
agricole mai sus amintite, susți- a 
neau că „la noi n-a sosit epoca ™ 
optimă**. Curioasă situație ! Epo
ca optimă se aprecia că a sosit A 
la I.A.S. Tg. Frumos, unitate care ™ 
își are majoritatea pămîntului în 
aceeași zonă și care semănase cu gh 
mult peste jumătate din supra- 
fața planificată pentru porumb, 
iar la cooperativa agricolă, nu. 
Dacă la Moșna și Cosmești-Huși 
se punea în pămînt porumbul 
pe ultimele suprafețe, vecinii lor, A 
cooperatorii din Prisăcani, Gro- W 
zești și Bohodin care lucrează 
cu mașinile aceluiași S.M.T., 
avînd de semănat fiecare peste 
500 de hectare, abia începuseră. 
Să fie o întîmplare, un accident? Q

Asemenea ritmuri inegale de 
lucru, am întîlnit la semănatul 
porumbului în raza de activitate 0 
a tuturor S.M.T.-urilor din județ.

Raidul-anchetă întreprins și 
intr-un alt județ, în MARAMU- a 
REȘ, a dovedit același ritm ne- " 
satisfăcător al desfășurării lucră
rilor agricole din acest sezon. A 
Aici, la sfîrșitul săptămînii tre- 
cute, erau încă neefectuate ară
turi de primăvară pe aproape 35 A 
la sută din suprafață iar semă- 
natul nu era executat decît cu 
ceva peste 40 la sută din terenul £ 
destinat culturilor de primăvară. 
Decalajul în timp al însămînță- 
rilor, față de zonele din sudul A 
țării, nu poate constitui întruto- w 
tul suportul justificării neînsă- 
mînțării pînă în prezent a a- 
proape 1 000 hectare cu legume 
(ceapă, mazăre, păstăi etc) a pes
te 3 000 hectare cu cartofi și 
30 000 hectare cu porumb. Con- 
tinuînd să se manifeste rețineri

ION ȘEBBU 
N. COȘOVEANU

(Continuare in pag. a V-a)

Ora de instruire practică la 
Grupul școlar de radiotelevi- 
ziune al U.C.E.C.O.M. din 

Capitală.

Un biograf, R. Millet, și-a ales 
cîndva drept subtitlu al unei cărți 
despre Claude Bernard, aventu- 
ra în știință. Expresia poate să 
surprindă pe cei care urmăresc 
viața acestui savant. Un singur e- 
pisod, de tinerețe, conține poate 
un detaliu neobișnuit într-o ca
rieră : omul de știință și-a încer
cat norocul mai întîi, pentru scurt 
timp, în lumea dramaturgiei. I 
s-a dat sfatul să renunțe și a re
nunțat. Din acest punct de ve
dere, istoria culturii cunoaște ne- 
numărați savanți care au cultivat 
paralel, o viață întreagă și arta, 
trăind emoțiile întîlnirdor cu pu
blicul, ale confruntărilor cu citi
torii și criticii, ale oscilațiilor în
tre două vocații. La Cl. Bernard 
nu întîlnim asemenea probleme.

Istoria culturii cunoaște, apoi, 
savanți-exploratori, care și-au re
coltat observațiile lor prețioase în 
călătorii pline de primejdii și de 
întâmplări extraordinare. Cl. Ber
nard a dus — dimpotrivă, o via
ță retrasă, de sedentar parizian, 
împărțită între catedră și labora
tor. Viața sa familială și cea so
cială, chiar dacă nu au fost toc
mai fericite, nu ies din cadrele 
banalului. Și totuși, biograful nu

a greșit alegînd subtitlul citat: o 
viață intelectuală atît de bogată 
în probleme, o activitate de cer
cetător atît de bogată în desco
periri, scot în evidență caracte
ristici ale celei mai nobile aven
turi, aventura spirituală.

puternică decît toate vocile pă- 
mîntului și ale lumii, și care do
mină tunetul cataractelor, zgomo
tul pe care-I fac popoarele în 
mers, zgomotul pe care-1 face, în 
inima fiecărui om, fierberea vie
ții. Putem stingheri dezvoltarea

LABORATOR

Conf. dr. docent 
V. SĂHLEANU

Aventură înseamnă, între alte
le, itinerar exaltant — scrie un
deva Andrâ George. în ciuda a- 
parențelor, omul de știință care, 
aparține acestui tip simte în el 
chemări de sirenă, îndrăzneli de 
conquistador, frămîntări și în
doieli supreme. Geologul Pierre 
Termier declara, cu privire la vo
cația științifică : „este o voce mai

C. BEJAN
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Prm aplicarea în prac
tică a măsurilor privind or
ganizarea științifică a pro
ducției și a muncii, exploa
tările miniere din județul Bi
hor, printre care cele de la 
Voivozi, Sărmășag, Bratca, 
etc. au înscris pînă în prezent 
peste prevederile planului 
10 500 tone cărbune. In secto-

rul industriei ușoare, textile, 
confecții au fost consemnate 
depășiri ce, ating 5,5 mi
lioane lei, iar cele trei 
fabrici de încălțăminte 
au realizat peste grafice 
8000 perechi încălțăminte. 
Chimiștii de la Uzina de alu
mină Oradea sînt prezenți în 
această listă a fruntașilor cu 
1070 tone alumină peste pre
vederi.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit marți, 23 
aprilie, pe ambasadorul extra-

ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Cuba la București, 
Manuel Yepe Menendez, în 
legătură cu plecarea definiti
vă a acestuia din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

ZILEI DE 1 MAI

Gh. Lăutărescu, din laboratorul de metrologie de lungimi, verifică 
piese d.e mare precizie pentru reglarea noului tip de micrometre 

de exterior.

PROPUNERI PENTRU 
UN PORTRET iN ALB
Sînt obiective industriale 

care captează atenția și se 
impun la o primă vedere ca 
singurul subiect posibil pen
tru un reportaj.^ Așa e cazul 
Combinatului 
zarea laptelui 
oricare secție 
strălucitoare, 
asemănătoare .... „
circulare, complicatele tablo
uri de comandă, fiecare colț 
al celui mai modern combinat 
de acest fel din țară, unde 
majoritatea operațiilor se 
desfășoară automat, îți rețin 
privirile. Aici, oamenii ii 
intîlnești la orice pas. Fie
care își are-un loc, un post de 
observație de unde suprave
ghează drumul complicat al 
celor 50 000 de litri de lapte, 
ce pot fi prelucrate zilnic în 
zeci de derivate.

Combinatul a intrat în 
funcțiune abia la sfîrșitul a- 
nului trecut. Dar aprovizio
nează deja, întregul județ cu 
produse lactate. Unele sorti
mente sînt solicitate 
meroase întreprinderi 
ciale din țară.

Străbatem secțiile, 
tărie, care a intrat în func 
ție acum o lună, o cunoaștem 
pe Estera Barteș, șefa secției, 
absolventă a unei școli profe-

de industriali- 
din Bistrița. In 
intri conductele 
cazonele uriașe 
unor oglinzi

de nu- 
comer-

La un-

sionale și pe urmă a unei școli 
de maiștri. La aceeași secție, 
loan Gdnczi, deși tînăr ab
solvent al școlii, s-a impus de 
la început ca un muncitor de 
nădejde. La secția de pasteu- 
rizare, Mircea Otvas, la cea 
de lactoză, Vasile 
candidați pentru 
fruntași.

De fapt pe cine 
alege pentru un portret mai 
cuprinzător ? Cu șanse egale 
candidează majoritatea celor 
30 de conducători auto. Pe 
care l-am putea propu
ne dintre eij Pe Dionise 
Beri, care lucrează de la 16 ani 
în cadrul vechii întreprinderi 
și s-a calificat aici, pe Con
stantin Chivu, pe Vasile Vîr- 
lan sau pe Gheorghe Litră. 
Gîndindu-ne și la alți nume
roși tineri ai combinatului, ne 
imaginăm ce s-ar întîmpla 
dacă o singură zi laptele și 
toate derivatele acestuia n-ar 
ajunge în centrele de desfa
cere ? Faptul că în fiecare zi 
ajung la timp, este un ele
ment care 
trăsătură a 
ruia dintre

Suciu sint 
titlul de

am putea

susține principala 
portretului fiecă- 
ei.

IOAN BUS

„OAMENII CARE RĂMlN
Cl ND APA TRECE 

SE CHEAMĂ PIETRE"
„Cinci ani de nopți se fac 
de cind trag după mine 
Carul Mare

$ de la Apa Sucevei
spre Cotul Vrancei.
în fiecare noapte l-am trecut9 un deal.

In fiecare zi am fost tîrît
o vale. 

Și nu mi-ar ajunge viața 
cite dealuri și văi au rămas 
pînă Ia muntele celui mai mic 
fecior al Vrîncioaiei.
Dar povara se cere adusă"

desigur, în cercetarea științifică și 
un aspect mai curînd de joc, care 
face problema pusă spre rezolva

re, o șaradă, un fel de rebus, in
teresant și provocator totodată ; 

după Th. Kuhn, cunoscut istoric 
contemporan al științei, acest as-

AVENTURA

unei cariere științifice, putem să 
o facem mediocră și inferioară în 
timp ce, mai bine călăuzită și 
mai favorizată, ar fi fost strălu
citoare și fructuoasă. Dar este 
deasupra puterii omenești să 
suprimăm chemarea și să facem 
ca alesul științei să nu fie un 
ales. Aventura științifică nu-și 
dezamăgește, însă, aleșii. Există,

pect întreține, în mare măsură, 
investiția afectivă în cercetare. 
Există și ceea ce nota biologul și 
moralistul Jean Rostand , inspira
tul fiu al autorului lui Cyrano de 
Bergerac: ocazia de a aspira din 
cîna în cînd „parfumul incompa
rabil al adevărului în stare năs- 
cîndă** (metafora se referă la e- 
lementele care, sub mîna chimis-

tului, prezintă — în această stare 
— însușiri remarcabile de reacti
vitate). însă nu trebuie să uităm 
surpriza neprevăzutului care este, 
totodată, descoperirea unei noi 
piste ; atracția pe care o are so
luția întrevăzută la capătul unui 
raționament ingenios ; satisfacția 
învingerii necunoscutului, lumi
nării unor unghere întunecate, 
dezvoltării a ceea ce era ascuns — 
și aceasta, cu participarea de fie
care oră a inteligenței și a efor
tului.

Aventura, în sensul înalt al 
cuvîntului, este deci, mai întîi, o 

. solicitare pasionantă a personali
tății, a întregii personalități. A- 
ventura nu se trăiește cu o latu
ră a eului, sau sporadic — o oră 
sau două pe săptămînă. Aventură 
mai înseamnă o continuă adapta
re a minții, la neprevăzut. Aceas
tă adaptare este consumativă — 
în ea se cheltuiește cea mai mare 
parte din energia noastră și în 
orice caz cea mai bună parte din 
noi. Dacă George Enescu apăra, 
cîndva (bineînțeles, cu rezervele 
finind de necesitatea contactului

(Continuare în pag. a V-a)

Iată, transfigurată artistic, 
concentrată în retortele poeziei, 
viața de cinci ani a unui om, 
petrecută între brazda gîndului 
și-a mîinii, undeva, în zona sub
carpatică a meleagurilor mol
dovenești. Gestul devine mol
com, cuvîntul scade în tonali
tate, spiritul murmură. Mă a- 
propii cu sfiala și finețea cuve
nită, și încerc să derulez firul 
acestor ani, decisivi în deveni
rea celui care avea să se nu
mească geologul ION LAZU. 
Memoria păstrează, mai întîi, în 
tainițele cele de dedesubt ale 
gîndului, imagini de culoarea 
chihlimbarului, înfățișînd chipul 
unui adolescent petrecut între 
un manual de clasa a X-a și un 
tratat universitar, între aspira
ție și îndoială, între înfrîngere 
și izbîndă. Vin apoi amintiri 
mai proaspete, primii ani de 
facultate, prima practică în Do- 
brogea de nord, cînd, dincolo 
de contactul cu terenul, precum
pănea entuziasmul necenzurat, 
romantismul celui hotărît să 
răstoarne munții. în sfîrșit, ho- 
tarnicul an 1961. Absolventul 
Ion Lazu de la Facultatea de 
geo-geografie era repartizat să 
lucreze la întreprinderea geolo
gică de prospecțiuni — Bucu
rești. Se prezenta aici, la servi
ciul hidrogeologlc, cu o reco
mandare frumoasă din partea

facultății, cu un stol de vise a- 
ninat de crenga albastă a sufle
tului și un pumn de idei îndrăz
nețe. Și de atunci, din acel an, a 
început să măsoare țara cu pasul 
și gîndul, de sus, de la Tazlăul 
Mare, pînă dincoace de Soveja, 
în căutare de comori, numai 
ochiului de geolog dezvăluite, cu 
viața împărțită în două anotim
puri anume și exacte.

Datoria pe care o are, alături 
de alți specialiști ai unității, 
este descoperirea de rezerve de 
apă potabilă și industrială, de
pistarea unor zăcăminte (de po
tasiu, magneziu și bor) prin a- 
naliza chimică a apelor care 
ajung la suprafață. Muncă grea, 
muncă aspră, de bărbat. Cere 
dăruire și frămînt, -continuă spe
cializare. O parte a anului, mai 
precis între 1 mai și 1 noiembrie 
și-o petrece pe teren, întovărășit 
de hartă și busolă, cercetînd fie
care porțiune de pămînt, fiecare 
izvor și fîntînă, luînd probe și 
întocmind hărți, care sînt tri
mise mai apoi întreprinderii spre 
o profundă analiză. Mai poartă 
cu el în rucsac o sticluță cu 
reactivul Kalignost (descoperire 
a chimiștilor noștri) cu ajutorul 
căruia probează apele în căuta
rea ionului de potasiu. Și nu 
de puține ori oboseala cere 
vamă, dar încă un efort, poate 
ultimul, întinde arcul pasului 
mai departe, printre locuri și 
oameni. Și locurile i se supun 
cuviincios cercetării. Pentru că, 
dacă pămîntul este un vasal al 
soarelui, geologul posedă cifrul

ION ANDREIȚA

Un hohot, aici, de lumină 
și îngăduință — pămîntul ! 
Ies lăncii de iarbă la soare 
și se rotunjesc de sub brazde 
semințele, crapă de creme- 
ne-n miezuri și lăstăresc a 
păduri. Apele, cîmpul și 
munții, dealul și trecăto- 
riie, văile repezi la vale, 
totul ca într-o cumpănă, 
noaptea, cu lună în vîrf. Și 
mai departe cu fragede ploile 
ca niște clopote, rouă ca din- 
tr-un turn. Și peste tot se
mănatul, punerea-n cuiburi a 
rodului, dulce-nfloritul și în
frunzitul, ca o datină-n jur.Pămîntul
A. I. ZĂINESCU

I Calcă pe urme, zeiește, pă- 
Imîntul, satură drept și as- 

timpără, rabdă și zămislește 
și pîrguie, tulbură și limpe
zește și rîde, speră și apără 

Iși simte, vede și se rotește-n 
auz, după noi. Ca o uriașă 
scoică la tîmpla și mai uria- 

Ișă a soarelui, ca o uriașă 
inimă-n pieptul și mai 
uriaș, din văzduh. Coboram 

Ipe o cosmică pantă-n pod
gorii, acolo în dreptul soare- 

■ lui, ziua, pe răsfiratele culmi 
mioritice, dinspre Vrancea 

| către curbură, de-asupra Bu
zăului și mai departe, în tai
nică dunga de foc subcarpa
tică, la umbra ei printre dea
luri, viță de vie-n terase pe 
ele, pilcuri de pomi și mi
resme, ca niște buciume apele 
și netăceri. Pe o cosmică 
pantă acolo și mă gîndeam 
la pămînt. Și eram parcă eu 
însumi un gînd de departe-al 
pămîntului, noi amîndoi în- 
tr-o lege a noastră rotundă, 
de Imprimăvărare cinstită pe 
lume și teferi porneam din- 
tr-o dată cu seve în pluguri, 
glezne aveam și genunchi în 
semințe, ne f_:i_Z_______
netede-n arbori și ne legam ■ 
frați de dragoste — alături, 
cu marea, frați de spice și 
struguri și gemeni, noi amîn
doi, frați pe cer. Noi

I

I

I 
I 
I
I
I 
I 

... I
n și genunchi în I 
întindeam brațe I 
>ori și ne legam ‘ 

__ I 

amîndoi, | 

(Continuare în pag. a V-a) j
(Continuare în pag. a V-a)
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Lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Cuvintul tovarășului 

Gheorghe Necula
Măturile privind perfecțio

narea învățămîntului de toate 
gradele te întcriu In contex
tul general al programului de 
dezvoltare a societății noastre, 
elaborat de Congresul al IX- 
lea, dezvoltat și concretizat 
prin hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului.

In județul Ilfov, ca și în în
treaga țară, studiul privind 
dezvoltarea învățămîntului a 
fost primit cu un interes deo
sebit de către oamenii muncii, 
care au dat o înaltă apreciere 
metodelor democratice folosite 
de conducerea partidului și 
statului de a pune în discuția 
maselor cele mai importante 
probleme privind dezvoltarea 
patriei, de a se sfătui cu po
porul asupra soluțiilor ce tre
buie adoptate. Kelevînd că 
numeroasele propuneri, au- 
gestii și observații trimise or
ganelor de partid și de stat, 
presei centrale și locale re
flectă Interesul față de pro
blemele dezvoltării învăță- 
mîntului, vorbitorul a subli
niat importanța generalizării 
învățămîntului de 10 ani, a 
cuprinderii în școli a copiilor 
de la vîrsta de 6 ani, precum 
și accentuarea caracterului a- 
plicativ al învățămîntului în 
clasele a IX-a și a X-a ale 
școlii generale.

Apreciind măsurile în legă
tură cu îmbunătățirea învâță- 
mîntului seral și fără frecven
ță. tovarășul Gheorghe Necula 
a propus ca invățămintul se
ral să fie organizat și pe iîngă 
școlile profesionale și liceele 
de specialitate, aceasta facili- 
tînd ridicarea nivelului de 
pregătire a muncitorilor și 
funcționarilor.

O problemă care merită o 
atenție deosebită este pregăti
rea tineretului sătesc în dife
rite meserii necesare activită
ții complexe ce se desfășoară 
în cooperativele agricoie de 
producție, și. în general, în 
cadrul comunelor. La sate se 
resimte lipsa unor meseriași 
ca dulgheri, zidari, mecanici, 
electricieni, croitor^ frizeri 
etc., deoarece nu au existat 
preocupări susținute în aceas
tă direcție și nu s-au regle
mentat problemele legate de 
asigurarea cointeresării ma
teriale a meseriașilor din me
diul rural. Pe de altă parte 
calificarea Ia locul de muncă 
prin ucenicie în meserii cu 
tradiție la sate nu poate fi 
asigurată Intrucît unitățile 
cooperației nu au dreptul să 
elibereze acte care să ateste 
stagiul in producție al ucenici
lor. în acest sens a fost subli
niată necesitatea ca problema 
să fie rezolvată corespunzător 
de Ministerul învățămîntului 
și Ministerul Muncii, iar Mi
nisterul Energiei Electrice să 
asigure o mai judicioasă re
partizare a locurilor pentru

Cuvintul tovarășului 
Anton Breitenhofer

Ca om ce aparține unei ge
nerații care nu s-a bucurat de 
posibilitatea de a studia în 
anii de tinerețe, încerc un 
sentiment de adîncă bucurie 
față de orientarea generoasă 
și de-a dreptul curajoasă a 
partidului nostru în proble
mele dezvoltării învâțămîntu- 
lui. Am folosit cuvintul „cu
rajoasă" pentru că măsurile 
preconizate, pe care le aprob, 
își vor da întregul rod abia in 
deceniile următoare. Aplicate 
cu consecvență, aceste mă
suri vor influența în mod de
cisiv nivelul de cultură și 
gradul de civilizație al între
gului nostru popor. Copiii 
noștri care acum au 10 ani 
vor împlini, în anul 2000, pa
truzeci și doi de ani. Ei vor 
ține atunci în mîinile lor pîr- 
ghiile vieții economice și so
ciale. Așa cum vom pregăti 
această generație, așa va fi ea 
în anul 2000. Realizarea măsu
rilor proiectate reprezintă una 
din inițiativele cele mai pline 
de sens din toate cîte au fost 
discutate și aprobate în acest 
domeniu.

Exprimîndu-și acordul de
plin cu extinderea învățămîn
tului obligatoriu la 10 ani și 
începerea școlarizării la 6 ani, 
vorbitorul a subliniat necesi
tatea găsirii unor forme adec
vate de trecere de la faza 
preșcolară la cea școlară, de 
modernizare și raționalizare a 
conținutului, mijloacelor și 
metodelor de învățămînt. 
Vrem să avem un tineret nu 
numai cult, ci și sănătos. în
suflețit de o concepție opti
mistă asupra vieții, capabil, 
nu numai să înțeleagă pro
blemele complexe ale dezvol
tării noastre sociale, dar să le 
și rezolve.

In ce privește pregătirea 
muncitorilor, vorbitorul a ară
tat că potrivit orientării date 
de documentul supus Plena
rei, ucenicia va trebui să de
vină una din principalele căi 
de pregătire a muncitorilor 
calificați. Aceasta reprezintă 
nu numai o modalitate cu
prinzătoare și economicoasă, 

școlile profesionale ce-i apar
țin, întrucît în unitățile agri
cole socialiste nu sint condiții 
pentru a crește cadre califi
cate de electricieni. S-a făeut, 
de asemenea, propunerea ca 
să se stabilească un sistem de 
contracte care să oblige pe ti
nerii trimiși de unitățile agri
cole la școli profesionale si 
tehnice să se înapoieze, după 
absolvire. In unitățile respec
tive.

Abordînd In continuare une
le probleme ale învățămîntu- 
luf superior, vorbitorul s-a re
ferit la necesitatea de a se sta
bili cifrele de școlarizare pe 
specialități In funcție de ne
voile reale ale fiecărui județ, 
evitîndu-se astfel repartizarea 
unui număr prea mare de ab
solvenți cu specialități în care 
cerințele erau limitate șl prea 
mic cu specialități în care ne
voile erau mult mai mari.

In vederea îmbunătățirii 
pregătirii viitorilor specialiști 
sînt deosebit de utile propu
nerile privind justa proporți
onare a raporturilor între pre
legeri și lucrări practice, pre
cum și cele referitoare la o 
mai bună așezare a practicii 
în planul de învățămînt și la 
îmbunătățirea conținutului ei.

De asemenea, vorbitorul a 
arătat că învățămîntul supe
rior fără frecvență solicită un 
sprijin mai substanțial decît 
cel preconizat în studiul de 
față, impunînd măsuri de na
tură să pună pe studenții care 
urmează acest învățămînt în 
condiții de egalitate cu cei
lalți studenți nu numai în ce 
privește cerințele ci și în ce 
privește îndrumarea.

Este foarte judicioasă — a 
spus vorbitorul — măsura pri
vind reînființarea învățămîn
tului pentru formarea de sub- 
ingineri. Considerăm că o 
asemenea formă ar putea fi 
utilizată și pentru pregătirea 
de specialiști de nivel inter
mediar în domeniul economic, 
cu atît mai mult cu cit este 
evidentă cerința unui număr 
sporit de cadre economice. 
Totodată, trebuie îmbunătă
țită pregătirea economică a 
absolvenților din învățămîn
tul superior tehnic și agricol.

Exprimîndu-și acordul cu 
privire la măsurile preconizate 
în studiu referitoare la asigu
rarea învățămîntului cu ca
dre, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea adoptării unor solu
ții mai eficiente pentru Înca
drarea posturilor vacante. In 
vederea îmbunătățirii bazei 
materiale a învățămîntului a 
propus revederea actualelor 
proiecte de școli, țlnînd seama 
de cerințele învățămîntului 
modem și sistematizarea loca
lităților rurale, intensificarea 
construcției de internate pen
tru elevii proven iți din me
diul sătesc.

ci și cea mai bună pentru a 
forma muncitori calificați. Cei 
mai buni meseriași pe care îi 
avem astăzi în întreprinderi 
au fost ucenici. Ei și-au însu
șit de la muncitori mai bă- 
trîni nu numai cunoștințe 
profesionale, dar și conștiință 
de clasă. Ucenicia permite să 
familiarizăm pe tineri cu lo
cul de muncă, să-i deprindem 
treptat cu condițiile de trai 
din fabrici și uzine. La locul 
de muncă ar putea fi formați 
muncitori calificați în mese
riile cele mai complicate ca 
de pildă — electricieni, lăcă
tuși mecanici, laminatori, oțe- 
lari, furnaliștl etc. Se înțelege 
de la sine că in același timp 
trebuie asigurată și pregăti
rea teoretică.

Tn proiectul studiului pri
vind dezvoltarea învățămîn
tului se vorbește surprinză
tor de puțin despre învăță
mîntul agritol Acesta tre
buie să ne preocupe cu atît 
mai mult cu cît la sate se în
registrează fenomenul migră
rii tineretului spre orașe. Ti
neretul de astăzi are o mare 
pasiune pentru știință și teh
nică. Acesta este, desigur, un 
fapt îmbucurător dar. în gene
ral, se consideră că știință și 
tehnică nu pot fi găsite decît 
în Industrie. Mă întreb : oare 
producția și cercetarea agri
colă. nu sînt și ele știință și 
tehnică ? Dacă este așa, atunci 
de ce nu spunem asta mai 
răspicat și nu căutăm să en
tuziasmăm tineretul satelor ? 
Poate că ar fi bine să creăm 
chiar sistemul de ucenicie la 
I.A.S. și C.A P., cu diplomă 
de absolvire, astfel ca țăranul 
să posede și să exercite, ca și 
muncitorul din fabrică, o me
serie calificată.

Totodată, există mulțl „na
vetiști" din rîndul intelectua
lității ; este vorba de învăță
tori, profesori, medici, ingi
neri, care locuiesc în oraș, dar 
își au locul de muncă în sate 
și care părăsesc comunele 
după terminarea orelor de 
program.

Pentru a curma navetismul 

aș propune să fie recrutați 
copii talentați din mediul ru
ral pentru a fi formați ca me
dici, profesori, învățători, in
gineri, care să fie apoi retri- 
miși ca intelectuali în satele 
lor de origină.

In încheiere vorbitorul s-a 
referit la unele probleme pri
vind școlile șl secțiile eu lim
bă de predare germană, pro-

Cuvintul tovarășului 
Mihnea Gheorghiu

Expunerea de principii șl 
propunerile de reorganizare, 
conținute !n studiul privind 
dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele au calitatea de a 
răspunde în cea mai mare mă
sură cerințelor educației na
ționale în etapa actuală și ime
diat următoare a statului nos
tru.

Inițiind și orientînd elabo
rarea acestui studiu atît de 
necesar și temeinic, partidul 
nostru a urmărit încă o dată, 
cu succes, ideea de continui
tate, în condiții noi, a unor 
tradiții de izbînzi incontesta
bile ale trecutului istoric al 
învățămîntului din România. 
In același timp, remarcînd 
succesele materialul supus de
liberării noastre nu eludează 
suma de neajunsuri pricinuite 
de grefa de principii pedagogi
ce impusă corpului nostru in
telectual tn 1948 și respinsă 
treptat de acesta în ultimii 
20 de ani de experiențe și mă
suri de perpetuă ameliorare 
pe care le cunoaștem. Dintre 
principiile de bază ale studiu
lui aș vrea să reliefez două și 
anume : asigurarea eficienței 
sociale a învățămîntului și re
flectarea concepțiilor umanis
mului nostru socialist, al apli
cării sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea pornind de la 
conținutul și trăsăturile cultu
rii generale contemporane.

Apelul adresat școlii și uni
versității, ca principali factori 
de educație multilaterală a ti
neretului, deci a societății îna
intate de mîine, reprezintă so
luția optimă, conformă cu 
noua misiune a școlii în 
România socialistă ; în același 
timp, învestirea învățămîntu
lui public obligatoriu cu sar
cina dezvoltării personalității 
fiecăruia dintre membrii vii
toarei societăți mi se pare o 
măsură revoluționară.

Faptul că învățămîntul fi
gurează tn fruntea ordinel de 
zi a Plenarei Comitetului Cen
tral nu ne poate apărea numai 
ca o simplă și firească aplica
re a democratismului într-o 
zonă a construcției socialiste, 
dar și ca o serioasă conside
rare a unui aspect fundamen
tal al civilizației românești, ca 
unul dintre acele momente ale 
creșterii istorice a României, la 
pregătirea și făurirea căreia 
conducerea de partid ne-a de
prins să luăm parte activă. De- 
clarîndu-mă de acord cu an
samblul materialului aș vrea 
sâ insist asupra cîtorva para
grafe.

în paragraful privitor la li
ceele de cultură generală se 
prevăd două secții științifice 
și două umaniste. Vorbitorul

Cuvintul tovarășului 
Mihail Roșianu

Studiul privind dezvoltarea 
învățămîntului, potrivit me
todei inaugurate de partidul 
nostru, a fost supus dezbate
rii publice, a specialiștilor din 
toate gradele de învățămînt, 
a maselor largi de oameni ai 
muncii, dovedindu-se încă o 
dală importanța acestei me
tode care confirmă treapta 
superioară la care a fost ridi
cată democrația socialistă in 
țara noastră.

în istoria învățămîntului ro
mânesc un moment de seamă 
l-a constituit, fără îndoială, 
reforma din 1948. Pe drept cu- 
vînt, în studiul pe care îl 
dezbatem, se semnalează lip
suri ale acestei reforme și, în
deosebi, aceea că la baza ei 
n-a stat un studiu științifica! 
tradițiilor școlii românești și 
al experienței mondiale. Aș 
putea adăuga că, în unele 
privințe, tradițiile bogate, pro
gresiste, ale școlii românești 
au fost uneori ignorate. Un 
exemplu îl constituie modul de 
elaborare a manualelor șco
lare : a fost înlăturată tradi
ția autorilor de manuale, 
adoptîndu-se, de multe ori. so
luția traducerii unor manuale 
străine. Am dat acest exem
plu pentru că dacă o parte în
semnată din lipsurile refor
mei din 1948 sînt explicabile, 
obiectiv, sînt și altele care se 
datoresc unor poziții subiec
tive. nejustificabile.

Măsurile pe care le dezba
tem aduc schimbări funda
mentale, eliminînd radical 
aceste lipsuri și a altora in
tervenite în perioada de apli
care a reformei amintite

Arătînd că prelungirea du
ratei învățămîntului la 10 
ani. va situa învățămîntul ro
mânesc în rîndul țărilor celor 
mai înaintate din acest punct 

punînd sâ se asigure o cola
borare mai strînsâ între au
torii care redactează manuale, 
consultarea continuă a unui 
număr de profesori și învăță
tori bine pregătiți și care dis
pun de o experiență didactică 
îndelungată, precum și ocu
parea prin concurs a posturi
lor vacante de profesori din 
licee.

a arătat că elevii care se vor 
pregăti pentru științele filolo
gice și pentru o carieră uma
nistică în general nu se vor 
putea lipsi nici de literatura 
modernă și nici de cea clasică, 
de care e desigur regretabil că 
o generație întreagă a putut fi 
lipsită.

Materialul acordă o vădită 
importanță metodelor audio
vizuale ca formă utilă și nece
sară în dezvoltarea învățămîn
tului. Problema informării au
diovizuale, ridicată și dezbătu
tă pe larg în ultima vreme în 
mai multe țări și de către fo
rurile internaționale cele mai 
felurite : Organizația Națiuni
lor Unite pentru educație, ști
ință și cultură, Biroul Inter
național al Educației, de fede
rațiile și asociațiile internațio
nale de film și radioteleviziu- 
ne este la ordinea zilei. Ar fi 
util ca în scurt timp să se ela
boreze o anexă dedicată spe
cial acestei probleme, eventual 
un studiu special, care să con
tribuie mai cuprinzător la a- 
bordarea chestiunii în toată 
complexitatea ei, fiindcă exis
tă primejdia de a încerca să o 
luăm de la început, pe o cale, 
pe care, Intre timp, s-a ajuns 
departe și s-au înlăturat deja, 
ori sînt pe cale de a fi înlătu
rate, erorile începutului.

In legătură cu învățămîntul 
superior, vorbitorul a susținut 
măsurile preconizate în studiu 
privind îmbunătățirea predă
rii științelor sociale, arătînd 
că de mai mulți ani materia
lul și sistemul lor de predare 
s-a dovedit defectuos și tot 
mai neinteresant, față de via
ța reală a Ideilor, față de pro
gresele teoretice dobîndite 
prin noile documente și ma
teriale de partid, prin opera 
filozofilor contemporani, ro
mâni și străini. A fost, de a- 
semenea, de acord cu noile 
propuneri din studiu privind 
învățămîntul superior artistici 
reconsiderarea duratei de șco
larizare și elaborarea unor 
măsuri de îmbunătățire a a- 
cestui învățămînt, menționînd 
Insă necesitatea ca, tn prea
labil, să se reanalizeze struc
tura organizatorică a institu
țiilor de cultură și utilizarea, 
de către acestea, a cadrelor cu 
studii superioare artistice.

Mă declar de acord — a 
spus în concluzie vorbitorul — 
cu studiul prezentat Plenarei 
spre dezbatere și îmi exprim 
convingerea că noua lege a 
învățămîntului va contribui la 
atingerea stadiului de civili
zație și a nivelului intelectual 
spre care societatea noastră se 
îndreaptă sub conducerea 
competentă și consecventă a 
Partidului Comunist Român.

de vedere, apreciind justețea 
măsurii ca perioada de școla
rizare să înceapă la vîrsta de 
6 ani, vorbitorul a opinial 
pentru o perioadă mai lungă 
de experimentare In vederea 
creării condițiilor necesare 
dezvoltării fizice și psihice 
unitare a școlarilor. De ase
menea, a apreciat drept va
loroasă începerea orientării 
elevilor încă din clasei» 
I—VIII, relevind rolul deose
bit ai psihologilor și pedago
gilor în realizarea orientării 
profesionale șl propunînd ca 
în studiu să fie prevăzute și 
pregătirea și încadrarea unor 
asemenea cadre.

O problemă foarte impor
tantă care se pune în genera1 
învățămîntului și societății, 
pe plan mondial — a sous 
vorbitorul — este aceea a 
muncii educative. Partidul 
nostru a adus îmbunătățiri în 
această privință prin hotărîrile 
privind îmbunătățirea muncii 
educative în rîndul tineretu
lui. Rolul principal îl are însă 
procesul de învățămînt. Fără 
ridicarea valorii educative a 
acestui proces nu e posibil să 
avem îndeplinit obiectivul 
esențial al dezvoltării omului

Problema nr. 1 a școlii este, 
deci, problema învățătorului, 
problema profesorului. Fă- 
cind o seamă de considerații 
și propuneri cu privire la or
ganizarea învățămîntului In 
universități, institute și licee 
pedagogice, referindu-se apoi 
la unele probleme ale practi
cii pedagogice, vorbitorul a 
arătat: Practica pedagogică 
nu trebuie să se facă în orice 
școli, ci în școli de aplicație, 
potrivit unei experiențe pozi
tive dobîndite în organizarea 
ei în trecut, atît la școlile nor
male cît și la universități.

Vorbitorul a insistat apoi 
asupra necesității perfecțio
nării continue a cadrelor di
dactice, fiind de acord cu sis
temul propus în studiu și fă- 
cind unele sugestii în această 
privință. Totodată, a apreciat 
propunerea din studiu de a se 
recunoaște sau echivala exa
menele de capacitate pentru 
profesori și gradele obținute 
în trecut de către învățători, 
precum și prevederile privi
toare la îmbunătățirea siste
mului de numire, promovare 
și transferare a cadrelor, ela- 
borîndu-se în acest scop un 
Statut al cadrelor didactice.

Considerînd ca o latură va
loroasă a măsurilor privind 
dezvoltarea învățămîntului,

Cuvintul tovarășului 
Miron Nicolescu

Cuvintul tovarășului 
Miu Dobrescu

De la început mă declar de 
acord cu structura propusă în 
studiu care corespunde con
cepției noastre socialiste des
pre învățămînt. Ideea de a 
decreta obligativitatea învă
țămîntului pînă în clasa zecea 
este o idee excelentă din mai 
multe puncte de vedere. In 
studiu se dau două motivări: 
întîi, creșterea nivelului de 
cultură generală; al doilea 
racordarea cu anumite dispo
ziții din Codul Muncii. Perso
nal, eu văd în această prelun
gire mai degrabă un act de 
mare înțelepciune și de pre
vedere, căci trebuie să avem 
în minte necontenit faptul că 
revoluția tehnico-știlnțifică a 
zilelor noastre a început deja 
să aducă și va aduce necon
tenit și în ritm accelerat mo
dificări profunde în structura 
vieții noastre economice, ad
ministrative și chiar a vieții 
de toate zilele.

In continuare vorbitorul a 
spus: Deși sînt profesor de 
universitate, voi pleda totuși 
aici mai mult cauza instituto
rilor și a profesorilor din 
școala generală. In cele mai 
multe dintre județele țării 
noastre viața culturală va 
gravita, cum gravitează și 
acum, în jurul școlilor gene
rale, a liceelor din capitala 
respectivă. De aceea, profeso
rului trebuie să i se dea tot 
sprijinul, să i se confere toa
tă autoritatea necesară, să 1 
se apere prestigiul și să se 
facă tot efortul pentru menți
nerea și creșterea acestui 
prestigiu. Aceleași conside
rente sînt cu atît mai valabile 
pentru institutorii satelor și 
altor orașe din județ. Statu
tul corpului didactic care va 
fi elaborat trebuie să aibă în 
vedere aceste probleme. Fie
care dintre cei care am tre
cut prin școala de cultură ge
nerală păstrăm în suflet a- 
mintirea scumpă a cîtorva 
profesori, care nu S-au mul
țumit să ne învețe carte, dar 
ne-au și educat, ne-au învățat 
să fim oameni. Fondul de 
cultură generală îl avem 
solid încastrat în noi din 
anii de școală, dar în a- 
fară de aceste considerații, 
să spunem personale, pentru 
fiecare, nu trebuie să uităm că 
In anii dinainte ai războiuluf, 
numeroase orașe din provin
cie, numeroase licee din Capi
tală s-au mîndrit cu profesori 
care au fost nu numai fala 
învățămîntului, dar au fost și 
creatori de cultură sau chiar 
numai sprijinitori de cultură.

Cuvintul tovarășului
Kiraly Carol

Progresul rapid al construc
ției socialiste, înfăptuirea pro
gramului elaborat de partid 
pentru dezvoltarea economiei, 
științei și culturii naționale, 
sporesc continuu cerințele față 
de pregătirea și formarea ti
nerei generații. Viitorii con
structori ai socialismului și 
comunismului trebuie sâ fie 
oameni culți și bine pregătiți 
profesional, pătrunși de o înal
tă conștiință patriotică, cetă
țenească. oameni cu o atitu
dine înaintată față de munca 
și de îndatoririle sociale, ani
mați de o dragoste nemărgi
nită față de poporul și partidul 
nostru.

Și în județul Covasna. stu
diul elaborat și pus în discu
ție, a avut un larg răsunet in 
rîndurile oamenilor muncii și, 
în mod deosebit. în rîndurile 
cadrelor didactice.

Comitetul județean de par
tid a organizat o consfătuire 
cu cele mai bune cadre didac
tice din județ, pentru a cu
noaște mai bine părerile în 
legătură cu acest studiu, cil 
propunerile de introducere a 
învățămîntului de la 6 ani și 
generalizarea învățămîntului 
de 10 ani, a altor probleme 
privitoare la dezvoltarea în
vățămîntului din țara noastră, 
în mod unanim, cadrele di
dactice cu care s-a discutat 
și-au exprimat deplinul acord 
cu prevederile studiului, fi
ind încredințate de eficacita
tea măsurilor preconizate.

Propunerea cuprinsă în stu
diu, ca această școlarizare să 
se facă cu avizul medicului și 
cu consimțământul părinților, 
este justă. Justețea acestei 

prevederile referitoare la asi
gurarea unor condiții , mereu 
mai bune de muncă , și viață 
cadrelor didactice, vorbitorul 
a spus în încheiere : Ește bine 
că realizăm în etapa actuală 
un pas înainte în această pri
vință. Aș dori să amintesc cu
vintele spuse de Lenin după 
cucerirea puterii, că învățăto
rul și pedagogul vor avea în 
societatea socialistă o situație 
pe care n-au avut-o și nu o 
puteau avea în nici o altă so
cietate. Măsurile de perfecțio
nare a învățămîntului în
seamnă un salt în dezvoltarea 
învățămîntului nostru româ
nesc cu urmări pozitive și în 
celelalte sectoare ale vieții so
cietății noastre.

Și acum problema elevilor. 
Problema elevilor, ca de altfel 
și a studenților, este strîns le
gată după mine de problema 
conținutului învățămîntului. O 
dată cu scăderea vîrstei de șco
larizare la 6 ani, scădere pe 
pe care eu o aprob dat fiind în
săși viața noastră de astăzi, va 
trebui să avem grijă totuși ca 
pragramul pentru clasa I, ccl 
puțin, sâ fie foarte ușor, even- 
tual chiar orarul redus, și 
acest program să fie tratat 
prin metode pedagogice spe
ciale. Nu trebuie uitat că de 
modul cum va'reacționa ele
vul la contactul cu școala poa
te depinde toată viața sa ulte
rioară. De aici rezultă o mare 
răspundere pentru corpul di
dactic, pentru Ministerul în
vățămîntului.

Referindu-se la programele 
de învățămînt, la volumul de 
cunoștințe pe care arestea tl 
cuprind vorbitorul a ș.ubliniaț 
că atunci cînd ne fixăm o 
structură de învățămînt nouă, 
trebuie să ne întrebăm ce 
vrem să facem din copiii noș
tri : mașini, în interiorul că
rora însăși gindirea să fie 
automatizată sau conducători 
și, eventual, creatori de 
mașini. întrebarea nu este pur 
retorică, pentru că în primul 
caz este justificată orice în
cărcare a programului, bine
înțeles în limitele rezistenței 
fizice, fiziologice a elevului, 
în cazul al doilea, elevul sau 
studentul, în tot cazul viitorul 
conducător sau chiar creator 
de mașină, trebuie nu numai 
instruit dar, mal ales, învățat 
să gîndească. Or. mi se pare, 
că o medie de 30 de ore pe 
săptămînă, nu lasă studentului 
timp suficient să gîndeas-â 
singur, în tot cazul să gîn
dească dincolo de frontierele 
cursului audiat.

O scuturare a conținutului 
programelor de toate amănun
tele nesemnificative său .le 
considerații Istorice, Importan
te, fără îndoială, dar al căror 
loc este la cursul de istorie a 
științei, o punere în evidentă 
viguroasă a liniilor principale 
ale dezvoltării științei respec
tive cu scopul de a ajunge în 
timp util și cît mai repede, și 
fără epuizarea forțelor, la ni
velul actual de cercetare, con
stituie după părerea mea im
perativul numărul unu al 
unei restructurări a învă’ă- 
mîntului. Sînt bucuros să con
stat că această problemă a 
stat tn atenția autorilor stu
diului.

propuneri este demonstrată și 
de ecoul pozitiv pe care l-a 
avut în rîndul părinților.

Este necesar ca să se înfi
ințeze clase cu elevi de 6 ani 
chiar și acolo unde numărul 
acestora este sub prevederile 
instrucțiunilor Ministerului în
vățămîntului, așa cum este si
tuația în comunele Arcuș, Ba- 
raolt, Coseni, Sita-Buzăului, 
Sînzieni și altele din județul 
nostru.

Vorbitorul a arătat că nu
meroși profesori și-au expri
mat opinia că este necesar ca 
pentru asigurarea cuprinderii 
tuturor copiilor, patriei în 
școala să se prevadă — pe 
Iîngă măsurile educative — și 
o seamă de măsuri cu carac
ter administrativ. In acest 
sens, profesorii au propus ca 
inspectoratele școlare, consi
liile populare să fie Investite 
cu dreptul de a sprijini, în 
funcție de situațiile concrete, 
pe părinții care au. nevoie de 
ajutor și totodată, sâ poată a- 
plica sancțiuni acolo unde va 
fi cazul.

Referindu-se la perfecțio
narea cadrelor didactice, to
varășul Kiraly Carol a spus: 
In județul nostru avem o șfc 
tuație relativ bună privind 
calificarea cadrelor didactice: 
Marea lor majoritate au stu
diile necesare. Astfel, din 969 
cadre didactice pentru clasele 
V—XI, numai 28 nu au califi
carea necesară, iar 290 au nu
mai calificarea de Institutori; 
la clasele I—IV. din 534 institu
tori, 508 au studiile necesare, 
iar dintre 278 educatoare. 256 
îndeplinesc condițiile de stu
dii prevăzute. Aș dori însă să 

ridic problema perfecționării 
cadrelor didactice prin cursu
rile care se organizează anual. 
In organizarea acestor cursuri 
există încă formalism și lipsă 
de exigență, gradele didactice 
acordindu-se adesea fără o ve
rificare temeinică a cunoștin
țelor.

In vederea îmbunătățirii 
fbrmelor de perfecționare pro
fesională a cadrelor didactice, 
vorbitorul a propus să se re
vadă cu atenție sistemul de 

i desfășurare a examenelor, ur- 
mărindu-se o cît mai exactă 
apreciere a cunoștințelor, mă
sura în care cadrele didactice 
sînt informate asupra noutăți
lor din domeniul specialității 
lor. Totodată, la acordarea

Preconizînd măsuri pentru 
dezvoltarea învățămîntului, 
partidul nostru a cuprins în
tr-o tratare unitară, întregul 
sistem al instrucției și educa
ției, școala apărînd astfel ca 
un proces organic de formare 
a omului societății noastre. 
Sînt complet de acord cu mă
sura propusă ca în anul ur
mător să se treacă la genera
lizarea învățămîntului de 10 
ani. Avem suficiente temeiuri 
să credem că nu este departe 
timpul cînd sub conducerea 
comuniștilor va prinde viață 
visul unuia dintre pionierii 
școlii românești — Gheorghe 
Asachi — de a ne ridica „la 
cele mai înalte învățături".

Consider cu totul întemeiată 
Ideea din studiu privitoare la 
încadrarea în școala generală 
a copiilor în vîrstă de 6 ani, 
fiind întrunite cu prisosință 
condițiile necesare. Este bine
venită completarea făcută în 
studiu ca pentru elevii de 6 
ani al clasei I să se elaboreze 
programe speciale, la care aș 
adăuga ca prin aceste pro
grame să se asigure continua
rea — cel puțin pentru cîteva 
luni ale anului, a unor activi
tăți proprii învățămîntului 
preșcolar.

Dacă în prezent în condițiile 
începerii școlii la vîrsta de 7 
ani se practică sistemul dis
penselor de vîrstă — mergînd 
pînă la 5—6 luni, consider că 
în noua situație să se exclu
dă cu desăvîrșire intrarea în 
învățămînt a copiilor care 
n-au împlinit 6 ani pînă la 
data deschiderii anului șco
lar.

Tot cu privire la durata și 
structura învățămîntului ge
neral, găsesc necesar să se 
examineze posibilitatea ca ele
vii să-și poată continua studii
le în școli profesionale după 
absolvirea ■ clasei a VIII-a și 
nu după absolvirea clasei a 
X-a. Astfel, ei ar intra în pro
ducție abia la vîrsta de 18 ani, 
iar cei care pentru diferite 
motive sînt nevoiți să repete 
un an sau doi de școală gene
rală — la 19—20 de ani.

Cu ocazia restructurării șl 
îmbunătățirii programelor de 
învățămînt pentru școlile pro
fesionale, sînt de părere să se 
examineze posibilitatea pregă
tirii unor muncitori cu un 
profil mai larg, spre a se evi
ta neajunsurile care decurg în 
prezent dintr-o specializare 
prea îngustă : folosirea nera- 
țională a forței de muncă, 
schimbarea pe parcurs a pro
filului inițial etc. Spre exem
plificare notez că pentru me
seria de timplar există in 
prezent 4 specialități i tîmplar 
de mobilă, timplar de binale, 
parchetar și dulgher.

In continuare, vorbitorul a 
spus: în procesul aplicării
măsurilor preconizate, este 
necesar să se manifeste soli-

Cuvintul tovarășului
Mihai Telescu

Măsurile propuse pentru 
dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele se înscriu cu te
meinicie in ansamblul hotărî- 
rilor Congresului al IX-lea și 
ale Conferinței Naționale a 
partidului privind perfecționa
rea organizării Și conducerii 
vieții social-economlce a țării, 
potrivit cerințelor etapei de
săvârșirii construcției socialis
mului.

începerea școlii la vîrsta de 
6 ani și trecerea la învățămîn
tul general și obligatoriu de 10 
ani, în condițiile gratuității a- 
cestuia, a fost primită de pă
rinții elevilor și cadrele didac
tice din județul Timiș cu larg 
interes și aprobare. Propune
rea de a se înființa lâ început 
clase cu copii de 6 ani numai 
în orașe ți reședințe de comu
nă este pe deplin justificată 
Apreciem însă că sint și sate 
cu populației numeroasă, care, 
deși nu vor fi reședințe de co
mună, au condiții pentru con
stituirea claselor cu copii de 
6 ani. Primirea copiilor în 
școală de la vîrsta de 6 ani im
pune o mai mare grijă pentru 
dezvoltarea și funcționarea în
vățămîntului preșcolar.

Referindu-se la faptul că 
școala de 10 ani va cuprinde și 
elevi din alte localități decît 
cea natală, vorbitorul a propus 

gradelor didactice să se aibă 
mai mult în vedere rezultatei» 
pe care profesorii și învăță
torii le obțin în procesul de în- 
vățămint, calitățile pedagogice 
ale acestora.

Pentru sporirea prestigiului 
pedagogilor, a eficienței edu
cative a muncii lor, vorbitorul 
a propus ca, în viitor, în mă
sura posibilităților, funcția de 
pedagog să fie îndeplinită de 
profesori care să aibă un anu
mit număr de ore la catedră, 
iar Ia. internatele școlilor de 
10 ani, de învățători cu o bu
nă pregătire.

In încheiere, vorbitorul a 
făcut propuneri cu privire la 
dezvoltarea bazei materiale a 
învățămîntului.

citudine față de Județele de
ficitare sub raportul acoperi
rii cu cadre didactice califica
te. Intrucît o parte din măsu
rile preconizate urmează a fi 
aplicate imediat, iar rezolvarea 
integrală a problemei cadre
lor didactice cere 4—5 ani, 
consider necesară examinarea 
și găsirea unor soluții cu ca
racter tranzitoriu.

La cele cîteva considerente 
de ordin general doresc să a- 
daug unele probleme care ne 
frămîntă în legătură cu dez
voltarea școlii județului nos
tru. Deși populația școlară a 
crescut foarte mult, un număr 
mare de tineri nu pot depăși 
școala generală. Principala 
cauză o constituie imperfec
țiunile rețelei școlilor post- 
generale. Astfel, școlile profe
sionale din județul Iași pre
gătesc tn prezent numai apro
ximativ 1 000 de muncitori 
calificați pe an. In aceste con
diții nu acoperim nici pierde
rile naturale, ne mai vorbind 
de creșterea numărului de 
muncitori, cerută de dezvolta
rea intensă în ultimii ani a 
industriei și, în general, a eco
nomiei județului.

După ce a arătat că datori
tă unui sistem imobilist, greoi, 
cadrele universitare urcă foar
te anevoios pe scara ierarhiei 
didactice și a cerut ca această 
problemă să fie examinată de 
organele de partid și de stat 
împreună cu Ministerul învă
țămîntului, vorbitorul s-a re
ferit la lipsurile existente în 
domeniul acoperirii cu cursuri 
și manuale, propunînd înfiin
țarea la Iași a unei edituri di
dactice.

Ridicarea pe o treaptă ca
litativ superioară a instruirii 
și educării tineretului din pa
tria noastră pune sarcini deo
sebite în fața organelor și or
ganizațiilor de partid. Pentru 
o mai bună coordonare a ac
tivității organizațiilor de par
tid, în unele municipii ce gru
pează un număr mai mare de 
școli, cum ar fi lașul, s-ar 
simți utilitatea înființării unui 
comitet de partid pentru sec
torul învățămîntului de cultu
ră generală, profesional și teh
nic. In sprijinul acestei propu
neri pledează și experiența po
zitivă dobindită la Iași în 10 
ani de existență de comitetul 
de partid pe centrul, universi
tar.

Adoptarea și apoi aplicarea 
măsurilor pe care le examinăm 
astăzi vor face ca școala — 
principal factor de cultură și 
civilizație, cum o caracteriza 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la cel de-a! IX-lea Congres 
al partidului, să intre mai 
bine în rosturile sale, să 
contribuie într-o măsură tot 
mai mare la formarea pe nâ- 
mîntul românesc a virtuților 
proprii omului civilizației co
muniste.

să se examineze posibilitatea 
asigurării cazării acestora.

O atenție deosebită trebuie 
sâ se acorde încadrării școlilor 
cu cadre calificate, precum și 
înzestrării acestora cu materia
lul didactic și aparatajul nece
sar realizării unui învățămînt 
de calitate.

în continuare vorbitorul s-a 
ocupat .de unele probleme ale 
perfecționării învățămîntului 
profesional și tehnic, criticînd 
lipsuri care se manifestă in 
prezent în pregătirea de cadre 
la locul de muncă și exprimîn
du-și convingerea că măsurile 
prevăzute în legătură cu extin
derea uceniciei. în condițiile 
stabilirii unor obligații con
tractuale precise, vor duce la 
înlăturarea lor.

O altă problemă care me
rită mai multă atenție este 
cea a școlilor agricole. Un nu
măr important de absolvenți 
nu sînt repartizați în produc
ție în domeniile pentru care 
s-au pregătit și muncesc în 
alte sectoare.

Cauzele acestei situații re
zidă în necorelarea planurilor 
de școlarizare cu nevoile a- 
griculturii, în deficiențele co
interesării materiale a absol-

(Contitiuare in pag. a 3-a)
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venților repartizați în coope
rativele agricole de producție.

Tov. M. Telescu a făcut apoi 
o serie de considerațiuni pe 
marginea măsurilor privind 
învățămîntul superior, salu- 
tînd înființarea școlilor de sub- 
ingineri și extinderea învăță- 
mîntului postuniversitar, ce- 
rînd, totodată, să se asigure o 
repartizare judicioasă pe cen
tre universitare a cifrei de 
școlarizare la aceste forme de 
învățămînt. După ce a propus 
să se găsească o formă de ve
rificare periodică a cunoștin
țelor cadrelor tehnice și eco
nomice cu pregătire superioa
ră, vorbitorul a spus în conti
nuare :

Sîntem convinși că lărgirea 
atribuțiilor institutelor, facul
tăților și catedrelor în stabi
lirea planului de învățămînt 
și a programelor analitice, pe 
baza stabilității structurii asi
gurate de Ministerul Invăță- 
mîntului, va crea un cadru 
favorabil afirmării personali
tății cadrelor universitare, va

Cuvintul tovarășului
Braniș Ladislau

Expresie a înaltei griji a 
conducerii superioare de partid 
și de stat pentru ridicarea 
continuă a nivelului de civili
zație și cultură a întregului 
popor, pentru pregătirea mul
tilaterală, competentă a noilor 
generații, măsurile preconiza
te, în lumina hotărîrilor Con
gresului al IX-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidu
lui, pentru perfecționarea în- 
văj&mîntului de cultură gene
rală, profesional, tehnic și su
perior au întrunit adeziunea 
unanimă a populației țării în
tre care și a celei din județul 
nostru. Comuniștii, toți oame
nii muncii, români și maghiari 
din județul Harghita văd
în aceste măsuri un pas 
important pentru evoluția 
societății noastre, pentru 
situarea României socialiste 
în rindul țărilor cu un 
înalt nivel de ciutură și ci
vilizație și dau o . înaltă apre
ciere concepției de largă per
spectivă ce caracterizează ac
tivitatea partidului nostru, a 
Comitetului său Central.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat implicațiile pozitive 
ale prelungirii duratei învă
țămîntului de cultură gene
rală obligatoriu pînă la 10 ani, 
|și-a exprimat acordul cu înce
perea școlarizării la vîrsta de 
6 ani, arătînd că această mă
sură se cere realizată treptat 
în funcție de cofidițiile exis
tente. De asemenea, a propus 
ca în clasele V—X să se pună 
un accent mult mai mare pe 
activitatea cercurilor de elevi, 
ca în ultimele două clase ale 
școlii de 10 ani să se adopte 
prevederea de a se stabili dis
cipline de învățămînt legate 
de industrie, agricultură, con
tabilitate etc. în funcție de 
specificul zonelor geografice 
unde sînt situate aceste școli, 
în timpul dezbaterii studiilor 
privind dezvoltarea învăță- 
mîntului de cultură generală 
și învățămîntului profesional 
și tehnic, mulți profesori de di
ferite specialități din județul 
Harghita au formulat obser
vații și propuneri cu privire 
la conținutul și structura pro
gramelor și manualelor șco
lare.

Cuvintul tovarășului 
Cristofor Simionescu

Ca slujitor al școlii consider 
inițiativa conducerii partidului 
de a perfecționa instrucțiunea 
publică de toate gradele ca un 
act de clarviziune politică, ca 
o nouă expresie a capacității 
sale de a interveni la timp în 
zonele în care, prin mersul fi
resc al lucrărilor, apare o dis
tanță între ceea ce este și ceea 
ce vremurile cer, între concre- 
țiunile organizatorice aparent 
stabile ale prezentului și vibra
ția nouă pe care o trăiește 
viața țării, sub însăși acțiunea 
eforturilor noastre de progres.

Hotărîrile pe care le vom lua 
ne angajează răspunderea, cu 
atît mai mult cu cit modifică
rile în organizarea și conținu
tul școlii au replică întîrziată. 
Practica nu ne poate spune de 
îndată dacă sînt bune sau rele, 
iar în perioada destul de înde
lungată care se scurge pînă la 
clarificarea efectului lor con
tingente întregi de tineri pot 
suferi daune, uneori greu de 
remediat. Cu o asemenea si
tuație ne-am întîlnit, din ne
fericire, într-o perioadă în ca
re, printr-o neprețuire eronată 
a îndelungatei experiențe a 
școlii românești și a experien
ței mondiale a școlii, s-au tras 
în grabă concluzii deficitare 
din premise juste, ceea ce a 
afectat negativ, sub anumite 
aspecte, pregătirea unor deta
șamente de tineri.

Deși aparent sînt de anali
zat trei documente distincte 

lorificării potențialului lor 
științific și didactic.

Față de noile cerințe care 
se pun învățămîntului supe
rior în centrul universitar Ti
mișoara se cere mult mai mul
tă exigență în promovarea ca
drelor, plasarea în alte locuri 
de muncă a celor necorespun
zătoare, promovarea cu mai 
mult curaj și consecvență a 
cadrelor tinere care se afirmă 
pe linie didactică, științifică

Aplicarea măsurilor Comi
tetului Central privind perfec
ționarea învățămîntului de 
toate gradele pune în fața tu
turor organizațiilor de partid 
din școlile și facultățile jude
țului Timiș sarcini majore, le
gate atît de îmbunătățirea pro
cesului instructiv-educativ, cit 
și de ridicarea continuă a cali
ficării corpului didactic.

Vom milita cu mai multă 
perseverență pentru a imprima 
fiecărei organizații de partid 
din școli și facultăți preocupa
rea susținută pentru îmbunătă
țirea conținutului învățămîn
tului, educarea elevilor și stu
denților în spiritul patriotis
mului socialist, al dragostei 
față de partid, patrie și popor.

Se cere ca manualele școlare 
să dea tineretului un sistem 
unitar și accesibil de cunoștin
țe despre cultura românească 
și universală, iar în elabora
rea lor să fie utilizate capaci
tățile creatoare ale celor mai 
bune cadre didactice.

Folosirea limbii materne in 
școli este o realitate de mult 
evidentă în patria noastră. A- 
ceasta este o expresie a poli
ticii naționale juste, științifice 
a partidului și statului nostru, 
o dovadă a profundului de
mocratism al orînduirii noas
tre. Așa cum se prevede în 
studiul privind dezvoltarea în
vățămîntului de cultură ge
nerală, o atenție deosebită se 
va acorda în continuare per
fecționării programelor și ma
nualelor pentru școlile în lim
bile naționalităților conlocui
toare, elaborării unor lucrări 
metodice care să vină în spri
jinul cadrelor didactice din 
aceste școli. Apreciem aceste 
prevederi ca o înaltă expre
sie a grijii partidului și sta
tului nostru față de continua 
îmbunătățire a procesului in
structiv-educativ în școlile cu 
predare în limbile naționali
tăților conlocuitoare. In același 
timp, considerăm ca o datorie 
patriotică să ridicăm în mod 
permanent nivelul de predare 
și de însușire a limbii româ
ne în școlile cu limba de pre
dare a naționalităților conlo
cuitoare.

Vorbitorul a făcut, de ase
menea, sugestii cu privire la 
școlile profesionale și liceele 
de specialitate, la îmbunătăți
rea sistemului de repartizare 
a absolvenților institutelor de 
învățămînt superior, la perfec
ționarea programelor de învă
țămînt. El a subliniat necesi
tatea de a se asigura educarea 
elevilor în spiritul dragostei și 
respectului nețărmurit față de 
patrie și popor, față de tradi
țiile istorice și culturale îna
intate ale poporului român, 
fată de marile izbînzi ale 
partidului, pregătindu-i să de
vină participant! conștienți. 
activi la marea operă de con
struire a societății comuniste 
în patria noastră. Republica 
Socialistă România.

— referitoare respectiv la în
vățămîntul de cultură gene
rală, la cel profesional și la 
cel superior — în fapt trăim 
momentul instaurării unei noi 
legislații a școlii românești în 
întregul ei.

Problematica școlii de cul
tură generală este fără îndo
ială dominată de propunerea 
prelungirii duratei la 10 ani, 
ceea ce ne va situa printre ță
rile fruntașe din lume, benefi
ciare ale unui învățămînt ge
neral obligator atît de extins. 
Subscriu, bineînțeles, fără re
zerve și cu emoție la această 
propunere. O anumită frămîn- 
tare îmi produce însă, în pri
mul rînd, problema începerii 
școlarizării obligatorii la vîrsta 
de 6 ani. Copiii din mediul ur
ban au cred. în genere, în con
dițiile actuale ale țării noastre, 
nivelul implicat de începerea 
școlarizării la 6 ani, dar nu 
cred că această constatare e 
tot atît de valabilă și pentru 
copiii din mediul rural, a căror 
interferență cu aspectele vieții 
moderne este mai restrînsă. 
Din această cauză, aș propune 
ca hotărîrea noastră să preva
dă începerea școlarizării de re
gulă la 6’ani în mediul urban, 
iar în mediul rural decizia în
tre 6 și 7 ani să fie lăsată în 
seama părinților sfătuiți de în
vățători.

O altă problemă pe care do
cumentul referitor la școala de 

cultură generală nu o tratea
ză după însemnătatea sa pri
vește valoarea dascălului asu
pra succesului instrucției și e- 
ducației. Cu excepția tinerilor 
deosebit de înzestrați, elevii 
sînt într-o bună măsură ceea 
ce sînt profesorii lor. O îm
bunătățire a învățămîntului 
general, oricît de bine concepu
tă ar fi, riscă să rămînă for
mală dacă nu se iau în același 
timp măsuri capabile să asi
gure pe această treaptă a școlii 
un corp didactic cult și com
petent. în material e anunțat 
un statut al cadrelor didactice. 
Să nădăjduim că el va fi bine 
conceput și va scoate profeso
rul din situația actuală de in- . 
ferioritate față de alte cadre cu 
pregătire similară. permițîn- 
du-i să-și axeze întreaga capa
citate creatoare spre mai buna 
plămădire a tinerei generații.

Referindu-se la contradicția 
aparentă dintre cerința înte
meiată formulată în studiu de 
a se introduce noi capitole de 
predare, corespunzătoare pro
gresului științelor și cerința de 
asemenea întemeiată de a nu-i 
supraîncărca pe elevi, vorbito
rul a spus: să nu supraîncăr- 
căm elevii cu date și detalii 
specifice științei unei alte 
epoci, dar să-i încărcăm bine 
și din plin cu tot ceea ce re
prezintă rezultatele esențiale, 
spiritul și metoda științelor 
moderne. Păzindu-ne de a su
praîncărca elevii, trebuie să ne 
păstrăm totodată fermi pe 
poziția că e necesar ca 
școala să implice o muncă 
încordată, singura cale de a 
clădi în sufletul copiilor con
vingerea că nimic nu se cuce
rește fără efort. Educația prin 
muncă, principiu care ar tre
bui să comande întreaga pro
blematică a formării omului 
în cadrul unei noi legislații 
școlare, mi se pare că nu este 
nici măcar amintită în studiul 
Ministerului învățămîntului. 
Munca încordată, aspră, de 
fiecare zi, formează spiritul și 
caracterul tînărului mai bine 
și mai temeinic decît nume
roase pilde sau expuneri.

Vorbitorul, analizînd în con
tinuare cîteva probleme ale 
învățămîntului profesional și 
tehnic, încheie observațiile 
privitoare la școala preuni- 
versitară cu referire la posibi
litatea circulației între dife
ritele tipuri de școli sau de

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Vasilichi

Consider că, în general, 
materialul este bine întocmit, 
că el scoate în evidență atît 
părțile bune ale învățămîn
tului actual din țara noastră, 
cît și lipsurile sale și schi
țează un vast și cuprinzător 
program pentru viitor atît în 
ce privește rolul corpului di
dactic, problema manualelor 
școlare. educația elevilor, 
practica de producție și al
tele.

Vorbitorul a făcut o serie 
de observații cu privire la 
schema de organizare a în
vățămîntului din țara noas
tră. introducerea învățămîn
tului de la vîrsta de 6 ani, 
precum și prelungirea timpu
lui de școlarizare obligatorie 
la 10 ani. Organizarea învăță
mîntului ridică o serie de 
probleme, a spus tovarășul 
Gh. Vasilichi, referindu-se pe 
larg la raportul existent între 
gradul de dezvoltare a eco
nomiei naționale și amploarea 
învățămîntului.

Un învățămînt larg și de 
înalt nivel pretinde să fie asi
gurat un puternic corp didac
tic atît sub aspectul nume
ric, cit și cel al pregătirii pe
dagogice, precum și o bază 
tehnică materială: localuri, 
manuale școlare, la bora-oare, 
ateliere de școală și altele, 
care să creeze condițiile nece
sare pentru studiu. în legă
tură cu toate aceste aspecte, 
vorbitorul a făcut o serie de 
comparații subliniind necesi
tatea unor eforturi susținute 
pentru a face față cerințelor 
și exigențelor impuse de apli
carea prevederilor cuprinse 
în studiul supus dezbaterii.

O altă problemă abordată 
de vorbitor a fost cea a li
ceelor industriale, a utilității 
acestora și a cerut să se pre
cizeze locul pe care absol
venții lor îl vor ocupa în pro
ducție. Dacă vorbim de li
ceele industriale, care trebuie 
să pregătească muncitori ca
lificați sau cu o înaltă califi
care, nu văd deosebirea în
tre cel care la vîrsta de 14 
ani pleacă la școala profesio
nală de 3 ani și devine, să 
spunem, strungar sau tinichi

Cuvintul tovarășului 
Ion Sirbu

Exprimînd convingerea că 
finalizarea măsurilor privind 
învățămîntul va avea și în 
județul Buzău urmări pozitive, 
vorbitorul a spus : dat fiind 

la o specialitate la alta în in
teriorul aceluiași tip de școa
lă, arătînd că cerința circula
ției complică legislația, și ul
terior munca organelor școla
re, dar subliniind că un tînăr 
se poate dezvolta mai lent de
cît altul, în personalitatea lui 
pot apărea nebănuite trăsături 
și aptitudini care erau latente 
și care pot îndreptăți trecerea 
de la o specialitate la alta. 
Spre a nu mai reveni asupra 
acestei probleme mai tîrziu, 
se menționează aici că circu
lația nu numai pe orizontală, 
ci și pe verticală ar trebui 
considerată un atribut speci
fic școlii în socialism

O ultimă observație se re
feră la cercetarea științifică 
în învățămîntul superior. 
Acesta dispune de cel mai pu
ternic detașament de oameni 
de știință din patria, noastră. 
Potențialul său. pus în valoa
re, ar îmbogăți tot mai mult 
patrimoniul creației științifice. 
Din nefericire, școala supe
rioară, cu puține excepții, nu 
dispune de mijloacele tehnicii 
moderne, de utilaje și apara
tură și chiar de documentarea 
de bază spre a produce ști
ință la cota acestui potențial 
Sprijinind propunerea de a 
se crea centre de cercetare oc 
lîngă unele catedre universi
tare și constatînd că o unitate 
de cercetare cu mai puțin de 
15—20 de forțe științifice și 
fără mijloace de bază nu este 
economică, nu se va afirma de
cît printr-o producție modestă, 
vorbitorul a subliniat că po
tențialul științific al învăță
mîntului superior poate fi pus 
în valoare numai acordîndu-se 
un sprijin substanțial în forțe 
și mijloace de cercetare.

Pînă acum, a spus în înche
iere tov. Cristofor Simionescu, 
Ministerul învățămîntului a 
practicat dese schimbări în 
toate compartimentele școlii. 
Faptul că partidul a lăsat a- 
proape doi ani pentru pregă
tirea reașezării învățămîntu
lui, pentru discutarea tuturor 
articulațiilor lui ne va duce, 
cred, la o legislație nu imua
bilă, ceea ce ar fi nedialectic, 
dar, oricum, la una suficient 
de stabilă, pentru ca un tînăr 
să știe ce i se cere și ce are de 
făcut măcar pentru o perioadă 
de cîțiva ani și pentru ca în
vățămîntul să se poată dez
volta fără convulsiuni inutile, 
în liniștea necesară forțelor 
progresului.

giu, sau croitor și între cel 
care tot la 14 ani merge la li
ceul industrial și devine tot 
croitor, strungar, cismar 
ș.a.m.d. Ce vor face acești oa
meni în producție ? Toată lu
mea știe că în producție el 
va fi plătit în funcție de re
zultatele muncii sale și nu de 
nivelul de cultură pe care îl 
are. De aceea, părerea mea 
este că trebuie mai bine de
finit rolul și locul acestor ab
solvenți ai liceelor industriale 
ca într-adevăr să nu ne po
menim că o serie de oameni 
nu-și găsesc locul în produc
ție. Asta este o problemă care 
cred că ar trebui să o avem 
în vedere și să o definim 
bine, altfel ne vom lovi de 
greutăți.

Vorbitorul a propus crearea 
unor școli medii tehnice de 
stomatologie care să rezolve 
cerințele urgente existente, în 
special la țară, recrutînd ti
neri din mediul sătesc absol
venți ai liceului, care se vor 
întoarce mai ușor în locurile 
natale.

Abordînd o serie de aspecte 
legate de învățămîntul artis
tic, vorbitorul a remareat că 
spre deosebire de alte ramuri 
ale învățămîntului, această 
ramură nu este cuprinsă în 
actuala reglementare. Deși 
avem 13 licee de artă plasti
că, cu aproape 1 200 de elevi, 
ei nu sînt repartizați în pro
ducție de către școală, și nu 
există nici măcar o reglemen
tare a salarizării lor. Am im
presia că problema aceasta 
este oarecum subestimată.

După ce a făcut o serie de 
propuneri privind baza mate
rială a învățămîntului pre
școlar, amenajarea grădinițe
lor pentru copiii meșteșugari
lor cooperatori, în încheierea 
cuvîntului, tovarășul Gh. Va
silichi s-a referit la problema 
exigenței manifestate de 
corpul didactic în organizarea 
și desfășurarea examenelor 
de admitere în licee și învă- 
țămîntul superior, astfel îneît 
să se asigure o riguroasă se
lecție a tinerilor pe diferitele 
trepte ale învățămîntului.

cerințele crescute de cadre cu 
pregătire medie și superioară 
și existența condițiilor optime 
pentru organizarea învățămîn
tului corespunzător dezvoltă

rii economiei județului, do
resc să subliniez că tradițiile 
învățămîntului de aici pot fi 
continuate și dezvoltate pe un 
plan superior. Pentru aceasta 
ne propunem ca în orașul și 
județul Buzău, solicitînd pe 
această cale și sprijinul orga
nelor centrale, să înființăm 
noi licee de specialitate și 
școli profesionale. De aseme
nea, propunem să se analizeze 
posibilitatea înființării unui 
institut superior pedagogic, 
avînd în vedere că în orașul 
Buzău există condițiile mate
riale necesare, precum și fap
tul că din acest oraș s-au ri
dicat multe cadre didactice 
universitare de prestigiu, care 
ar putea sprijini activ și direct 
realizarea acestei acțiuni.

Prezentînd o seamă de pro
puneri concrete pentru dezvol
tarea înyățămîntului în județ, 
pentru asigurarea cadrelor de 
specialitate, tovarășul Ion Sîr- 
bu a spus : Susțin prevederea 
din studiul privind dezvol
tarea învățămîntului prezen
tat spre dezbatere, care se re
feră la asigurarea de unități 
școlare puternice, cu o bază 
materială corespunzătoare, în
cadrate cu personal calificat. 
Ea poate să devină pretutin
deni o realitate vie cu condi
ția de a se lua măsuri mai 
substanțiale decît pînă acum, 
atît pe plan central, cît și cu 
contribuția locală, pentru ca 
profesorii și învățătorii să 
aibă cele maț bune condiții de 
locuit și de activitate, pentru 
a putea fi cu adevărat atrași 
la locul de muncă, unde-și vor 
desfășura activitatea. Vorbito
rul a subliniat necesitatea 
creării unor internate pentru 
elevi atît în mediul urban cît 
și în cel rural.

Pentru asigurarea stabilită

Cuvintul tovarășului 
Valter Roman

Consider că studiul cu pri
vire la dezvoltarea învățămîn
tului, prezentat Plenarei spre 
dezbatere și aprobare, cores
punde unor necesități strin
gente, cerințe de a adapta în
vățămîntul nostru de toate 
gradele la noile realități în 
permanentă schimbare acce
lerată, răspunde marilor pro
bleme puse de desăvîrșirea 
construcției socialiste în țara 
noastră, în condițiile desfășu
rării vijelioase — pe plan 
mondial — a revoluției știin
țifice și tehnice contempo
rane.

In acest context, problema 
cadrelor, corespunzătoare noi
lor realități și sarcini, devine 
una din problemele centrale 
ale mersului nostru înainte pe 
cărările socialismului.

Vorbitorul s-a referit, în 
continuare, la problemele le
gate de predarea științelor 
sociale în instituțiile de învă
țămînt superior. Este evident, 
a spus el, că astăzi, cînd parti
dul nostru manifestă o atenție 
deosebită pentru ridicarea ni
velului politic și ideologic al 
întregului popor, formarea 
gîndirii social-politice a vii
toarelor generații în spirit 
marxist-leninist, problema 
formării concepției lor despre 
lume și viață, au o deosebită 
importanță. Societatea noas
tră socialistă are nevoie. în 
aceeași măsură, de intelectu
ali bine pregătiți atît din 
punct de vedere profesional și 
al culturii generale, cît și din 
punctul de vedere politic și 
ideologic. Or. mis’unea de a 
forma această gîndire revine, 
în primul rînd, catedrelor de 
științe sociale, și, în mod de
osebit, disciplinei de socialism 
științific.

Tovarășul V. Roman s-a re
ferit la tendința, ce se mani
festă pe plan mondial, de a se 
da o atenție mărită studierii 
științelor social-politice și 
umanistice. Acest lucru nu 
este de loc întîmplător. căc» 
științele sociale joacă astăzi, 
în dezvoltarea societății con
temporane, un rol nu mai mic 
decit științele naturii și teh
nice. Iată de ce, a spus vorbi- 

| torul, mi s-a părut și mi se 
pare și acum neadecuat, neco- 

' respunzător necesităților Ro
mâniei socialiste, sugestia 
cuprinsă în studiul ca socialis
mul științific să nu figureze 
(la instituțiile de învățămînt 
superior tehnic) ca disciplină 
de bază, că a fost lăsată la 
„alegere". Problema, după pă
rerea mea, se pune nu „sau... 
sau“, ci „și... și" ; respectiv, 
să fie obligatorii atît econo
mia politică cît și filozofia și 
socialismul științific. Consi
der, de asemenea, că reduce
rile propuse la socialismul ști
ințific sînt excesive.

Doresc să spun că în cursul 
dezbaterii, care a avut loc la 
inițiativa conducerii de partid, 
în ceea ce privește așezarea 
științelor sociale, s-a înregis
trat un fenomen foarte pozi
tiv. Conducerile tuturor poli

Cuvintul tovarășului 
Tudor D. lonescu

împărtășesc convingerea ge- i dul unei ample ihunu colective 
nerală că studiul supus dezba- | desfășurată timp de aproape 
terii Plenarei și care este ro- l doi ani, privește problema dez

ții cadrelor, consider eficientă 
propunerea făcută în studiu, 
de a se lua în considerare, pe 
lîngă rezultatele obținute la 
învățătură, ca un criteriu su
plimentar, apropierea absol
ventului de domiciliul său 
stabil. Poate ar trebui să se 
precizeze mai exact ce trebuie 
înțeles prin apropierea tînă
rului de domiciliul stabil.

De asemenea, susțin propu
nerile care se referă la înfiin
țarea unei perioade de stagiu 
și răspunderea materială a 
absolvenților care nu se pre
zintă la posturile unde au fost 
repartizați.

Aceste măsuri vor duce, 
fără îndoială, la înlăturarea 
fluctuației de cadre, la asigu
rarea stabilității acestora.

Considerăm că pe această 
linie și pe plan local se poate 
aduce o contribuție mai mare, 
mai ales în privința pregătirii 
temeinice a tinerilor din zo
nele deficitare, astfel ca aceș
tia să facă față criteriilor de 
selecționare și să reușească la 
examenele de admitere.

După ce, în continuare, a 
prezentat unele probleme ale 
învățămîntului special și de 
ocrotire a copiilor minori, 
făcînd propuneri de adaptare 
a acestor școli la condițiile 
specifice pentru a asigura in
tegrarea elevilor în viața so
cială, vorbitorul a adus o 
seamă de argumente, izvorîte 
din perspectivele de dezvol
tare a județului, pentru lăr
girea rețelei de învățămînt 
destinată pregătirii unor cadre 
de pomicultori și viticultori, 
înființării în unele comune 
mai dezvoltate a unor ase
menea școli, profilării unor 
școli sau licee în funcție de 
cerințele concrete ale județu
lui.

tehnicilor din țară, fără nici 
o excepție, au ajuns la con
cluzia că trebuie să se predea 
și filozofia și socialismul știin
țific.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la deficiențele predă
rii șțiințelor sociale, pentru că 
trebuie să spunem cu aceeași 
tărie, sau poate cu tărie si 
mai mare, că avem multe lu
cruri de îmbunătățit în dome
niul științelor sociale. Una 
dintre aceste deficiențe prin
cipale constă în aceea că pre
darea științelor sociale a de
venit, pe alocuri, un fel de 
simplu instrument de agitație 
și propagandă; și-au pierdut, 
în mare parte, caracterul lor 
științific. Or, este clar că 
atunci cînd o știință devine 
apologetică încetează să mai 
fie știință. Și această stare de 
lucruri se datorește, firește, 
slabei calități a cadrelor pe 
care le mai avem, în special 
aș spune tocmai la socialism 
științific.

în ultimul timp s-au luat 
unele măsuri salutare pentru 
îndreptarea deficiențelor sem
nalate, cum este, de exemplu 
— elaborarea unei noi tema
tici pe baza căreia se elabo
rează, în prezent, un nou 
manual. In ceea ce privește 
cadrele, trebuie să spunem 
autocritic, mai avem foarte 
multe de făcut. Numărul ace
lora care, ca să zic așa, au 
capul în text — în timpul 
prelegerii — și nu textul în 
cap este încă prea mare. Or, 
o prelegere, ca să fie intere
santă, trebuie să fie făcută ab
solut liber și e bine, de aseme
nea, să aibă loc un dialog viu 
între profesori și studenți pe 
problemele abordate și care au 
și o mare actualitate. Consider, 
de asemenea, ca necesar ca 
cei care activează în domeniul 
științelor sociale să primească 
un bagaj de informare mult 
mai bogat decît au primit 
pînă acum. Se impune organi
zarea unor cursuri de perfec
ționare. Ar fi necesar, de ase
menea, ca atestarea cadrelor 
din domeniul științelor sociale 
sâ se facă mai operativ, ridi- 
cînd în acest fel sentimentul 
de siguranță la aceste cadre.

în ce privește denumirea 
disciplinei, din tot ceea ce 
mi-e cunoscut din discuții, toa
tă lumea, cadrele respective și 
mulți din afară, inclusiv sub
semnatul. milităm pentru men
ținerea denumirii de socialism" 
științific. Ceea ce nu înseamnă 
că noi nu trebuie să inclu
dem în acest curs elemente ale 
științei politice, pentru că este 
absolut necesar, și noua pro
gramă chiar face acest lucru. 
Pe măsură ce științele se dife
rențiază — și acest fenomen 
are loc și în domeniul științe
lor sociale — se vor putea și 
vor trebui înființate cursuri 
speciale și de sociologie, și de 
științe politice ș.a.m.d. Consi
der necesar ca și cadrele din 
domeniul științelor sociale să 
aibă obligația de a face cerce
tări științifice. 

voltării învățămîntului sub 
toate unghiurile și sub toate as
pectele.

între dezvoltarea economică, 
dezvoltarea societății în gene
ral și dezvoltarea învățămîntu
lui există o strînsă legătură. 
Măsura de prelungire a dura
tei învățămîntului obligatoriu 
la 10 ani, pe care sîntem che
mați s-o adoptăm azi. este con
diționată de împrejurări obiec
tive și cred că nu o putem ami
na. nu numai cu un cincinal, 
dar nici măcar cu doi ani. A- 
semenea împrejurări vor cere 
în viitor să prelungim durata 
învățămîntului general la 12 
sau chiar la 14 ani.

Sînt convins că întrunim 
condițiile necesare pentru în? 
ceperea școlarizării de la vîi/- 
sta de 6 ani. Un important hol 
pregătitor îl au grădinițele. 
Astăzi, în sistemul grădinițelor 
sînt cuprinși 390 000 de copii și, 
probabil, în curînd numărul 
lor va depăși 500 000. Este evi
dent că un copil care a fost 
pregătit în grădiniță timp de 
doi ani va putea să răspundă 
admirabil cerințelor primului 
an de școală.

îrr legătură cu conținutul în
vățămîntului de cultură gene
rală aș dori să subliniez nece
sitatea de a da importanța cu
venită studiului limbilor stră
ine. Este știut, de pildă, că 
pentru un inginer cunoașterea 
limbilor străine este, poate, a- 
proape la fel de importantă 
ca și studiul matematicii, al fi
zicii, al chimiei.

în continuare, vorbitorul s-a 
ocupat de unele aspecte ale e- 
ducației elevilor, insistînd asu
pra rolului dirigintelui, precum 
și al activității extrașcolare.

După ce a arătat că în for
marea elevilor și studenților 
un rol însemnat ar putea avea 
înființarea de societăți știin
țifice, tovarășul Tudor Io- 
nescu s-a referit la necesitatea 
de a preveni fenomenele de 
gigantism în organizarea re
țelei de învățămînt. Dînd 
exemplul Institutului Poli
tehnic din București, care are 
11 facultăți, cu 12 000 de stu
denți și 1 300 cadre didactice, 
el a subliniat că o asemenea 
instituție este greu de condus, 
oricît de abilă și experi
mentată ar fi conducerea ei.

Cuvintul tovarășului 
Leonte Răutu .

Ca și alți vorbitori, doresc 
să relev legătura organică 
dintre măsurile preconizate 
în vederea dezvoltării învă
țămîntului de toate gradele și 
ansamblul de hotărîri adop
tate după Congresul al IX-lea 
de conducerea de partid în 
toate compartimentele vieții 
sociale. Elaborarea acestor 
măsuri s-a desfășurat sub ne
mijlocita îndrumare a condu
cerii superioare de partid și 
personal a secretarului gene
ral al Comitetului Central, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Propunerile cuprinse în 
Studiul prezentat spre exami
nare plenarei sînt dictate de 
necesitățile societății noastre 
socialiste, de progresele reali
zate în știința și cultura con
temporană.

Imensa majoritate a parti- 
cipanților la dezbaterea pu
blică a primit cu o căldu
roasă aprobare propunerea 
privitoare la introducerea 
învățămîntului general obli
gatoriu de 10 ani, care izvo
răște, de altfel, în mod di
rect din hotărîrile Congresu
lui al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Au existat 
și păreri, izolate, că o aseme
nea măsură ar fi prematură 
în condițiile țării noastre. Or 
amînarea introducerii învăță
mîntului obligatoriu de 10 
ani ar accentua și ar face mai 
greu recuperabil decalajul ce 
există între țara noastră și 
țările mai avansate.

Această măsură are o adîn- 
eă semnificație socială și cul
turală menită să joace un rol 
important în ridicarea nivelu
lui de cultură a întregului 
r>nnnr în ^sterea eficacității 
muncii sociale.

în epoca actuală cînd în 
toate ramurile științelor, are 
loc o prodigioasă proliferare 
a cunoștințelor, este deosebit 
de necesar ca manualele, pro
gramele și planurile de învă
țămînt să fie astfel întocmite 
îneît să cuprindă selectiv va
lorile cele mai reprezentative, 
ideile esențiale ale fiecărei 
discipline. La noi, situația în 
această privință este încă de
parte de a fi satisfăcătoare. 
Se cere din partea Ministeru
lui învățămîntului o mai 
energică și fermă intervenție 
;n planurile și programele de 
învățămînt. și îndeosebi în 
manuale, un spirit riguros de 
sinteză și selecție.

In continuare, tovarășul Le
onte Răutu s-a referit la pro
blema deosebit de complexă și 
cu însemnate implicații sociale 
a îmbunătățirii balanței de cu
prindere a tineretului în cîm- 
pul muncii și în învățămîntul 
superior. în legătură cu acea
sta — a spus vorbitorul — se 
află problema dinamicii cifre
lor de școlarizare pentru învă
țămîntul superior. Deficiențele

Pornind de la ideea rapi
dității cu care se dezvoltă 
unele ramuri ale științei, a rit
mului în care apar noi dis
cipline științifice, vorbitorul a 
subliniat necesitatea constitui
rii pe lîngă facultățile de ști
ințe de la universitate a unor 
nuclee de specialiști care să-și 
axeze preocupările pe direc
țiile noi ce se schițează în 
dezvoltarea științei. Această 
măsură ar trebui completată 
cu extinderea sistemului 
cursurilor obligatorii la ale
gere, organizate pe capitole și 
domenii cît mai înguste pen
tru grupuri de 5-7 studenți 
din ultimul an. în legătură cu 
problema cursurilor post-uni- 
versitare vorbitorul a făcut 
propunerea ca perfecționarea 
inginerilor să fie organizată 
nu numai pe lîngă instituții 
de învățămînt superior, ci și 
pe lîngă unele institute de 
cercetări cu profil tehnic. S-ar 
putea examina posibilitatea ca 
unele dintre acestea să fie în
zestrate cu fabrici experimen
tale. Acestea ar putea oferi un 
cadru adecuat atît pentru or
ganizarea perfecționării ca
drelor inginerești, cît și pen
tru activitatea practică a stu
denților care lucrează la pro
iectul de diplomă.

O problemă care merită în
treaga atenție este înzestrarea 
corespunzătoare a laboratoa
relor și atelierelor facultăți
lor. Pe lîngă investițiile aloca
te de la buget, o sursă de asi
gurare a aparaturii necesare 
ar putea-o constitui întreprin
derile. Multe aparate care sînt 
nefolosite de întreprinderi 
pot să completeze înzestrarea 
laboratoarelor studențești. O 
sursă de mijloace pentru do
tarea facultăților ar putea-o 
constitui și reținerile procen
tuale din eventualele încasări 
ale unor catedre de pe urma 
cercetărilor științifice efectuate 
pe bază de contract.

în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că tran
spunerea în viață a măsurilor 
preconizate în studiul privind 
dezvoltarea învățămîntului va 
aduce o prețioasă contribuție 
la înflorirea continuă a cultu
rii și civilizației țării noastre.

grave în planificarea necesa
rului de cadre, manifestările 
crase de voluntarism au gene
rat în trecut mari oscilații în 
acest domeniu. în ultimii ani, 
numărul de studenți este în 
continuă creștere, fiind în 
1967—1968 de două ori mai 
mare decît în 1960—1961.

Din indicația conducerii par
tidului a fost început un studiu 
privind necesarul de cadre în 
perspectivă pentru toate ra
murile economiei și culturii. 
Definitivarea lui urmează să 
fie coroborată cu stabilirea o- 
biectivelor planului cincinal 
1971—1975 și a principalelor 
prevederi ale dezvoltării eco
nomiei pînă în anul 1980. A- 
ceastă lucrare va prezenta o 
importanță excepțională pen
tru dezvoltarea învățămîntu
lui.

După ce s-a referit la nece
sitatea lichidării actualului sis
tem de centralizare excesivă în 
elaborarea planurilor de învă
țămînt și programelor univer
sitare și la lărgirea atribuțiilor 
colectivelor didactice ale insti
tutelor de învățămînt în acea
stă direcție, vorbitorul s-a o- 
prit asupra problemei duratei 
învățămîntului superior. Evi
dent, reducerea duratei într-un 
sector sau altul nu reprezintă 
un scop în sine. Nu este însă 
mai puțin adevărat că în țara 
noastră durata învățămîntului 
superior tinde, în multe cazuri, 
spre limita superioară a dura
tei adoptate în alte țări, situ
ație care cu greu poate fi jus
tificată.

Studiul aduce corective în a- 
ceastă privință atît prin redu
cerea duratei învățămîntului 
la un număr de specialități 
și prin înființarea institutelor 
de subingineri, cu durata de 
2—2«/» ani.

Și în această ramură a învă
țămîntului se impune presant 
lichidarea balastului de cunoș
tințe neesențiale, a probleme
lor cu care viitorul specialist 
nu se va întîlnî niciodată în 
activitatea sa practică.

Abordînd problema îmbună
tățirii metodicii de predare în 
în școala noastră superioară, 
a extinderii metodelor active 
de însușire a cunoștințelor, to
varășul Leonte Răutu a subli
niat, totodată, necesitatea par
ticipării cadrelor de predare, 
la toate fazele și formele pro
cesului de învățămînt. Din pă
cate, există însă deficiențe în 
aplicarea acestui sistem de lu
cru. La indicația conducerii 
partidului, Ministerul Învăță
mîntului urmează să elaboreze 
propuneri cu privire la intro
ducerea în învățămîntul nostru 
a unui sistem, larg practicat în 
alte țări, potrivit căruia fie
care cadru de predare să în-

(Continuare în pag. a 4-a)
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drume direct un grup de stu- 
denți din punct de vedere al 
activității lor didactice și ști
ințifice cit și din punct de ve
dere educaJv.

In cadrul dezbaterilor s-a 
acordat o largă atenție propu
nerilor privind îmbunătățirea 
sistemului de predare a știin
țelor sociale, îndeosebi în ce 
privește adaptarea predării la 
profilul facultăților. lărgirea 
problematicei, creșterea nive
lului teoretic-științific.

In Studiul întocmit sînt ana
lizate pe larg serioasele defi
ciențe de conținut care au per
sistat vreme îndelungată în în
vățămîntul superior și care au 
afectat în mod deosebit știin
țele sociale.

în ultimii ani, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea, s-au 
obținut valoroase rezultate în 
înlăturarea carențelor existen
te. dar continuarea eforturilor 
în această direcție rămîne me
reu actuală pentru a elibera 
complet cursurile, manualele, 
programele de teze perimate, 
de șablon și rutină, de tratare 
rigidă, dogmatică a probleme
lor de teorie. în unele domenii 
de însemnătate esențială pen
tru formarea ideologică a tine
retului — filozofie, istorie, es
tetică. teoria și istoria literatu
rii și artei, se resimte o rămî- 
nere în urmă a cursurilor față 
de efervescența spirituală sti
mulată și încurajată de partid, 
față de problemele de mare ac
tualitate. în decursul anilor. în 
aceste domenii de activitate 
s-au acumulat suficiente forțe 
care, urmînd apelul partidu
lui la activizarea gîndirii so- 
cial-politice, să înlăture struc
turile rigide și sărăcia tema

tică, astfel ca școala să joace, 
după cum e firesc, rolul 
primordial în orientarea tine
retului studios, în formarea 
sa în spiritul concepției noas
tre filozofice, politice, este
tice, etice, în combaterea con
cepțiilor antiștiințifice.

Studiul ce va fi aprobat de 
plenară va sluji drept bază 
legii învățămîntului care în 
istoria modernă a României, 
va fi cea de-a treiariege care 
îmbrățișează în mod unitar 
întregul nostru învățămînt.

Se preconizează, de aseme
nea, perfecționarea structurii

Cuvîntul tovarășului 
Ștefan Bălan

In vederea Îndeplinirii sar
cinilor trasate de Congresul al 
IX-lea cu privire la dezvolta
rea și perfecționarea învăță
mîntului, Ministerul învăță
mîntului a elaborat, sub direc
ta îndrumare a conducerii par
tidului, pe baza unor largi 
consultări a cadrelor didactice 
și a specialiștilor, studiile pre
zentate dezbaterii publice. In 
numele Ministerului învăță
mîntului, permiteți-mi să aduc 
respectuoasele noastre mulțu
miri Comitetului Executiv al 
C.C. al partidului, tovarășului 
Ceaușescu, personal, pentru 
prețioasele îndrumări pe care 
le-am primit în timpul întoc
mirii și definitivării acestor 
studii.

Relevfnd succesele deosebite, 
în studii se analizează și de
ficiențele existente în învăță
mîntul nostru. La acestea se 
adaugă și lipsurile Ministeru
lui învățămîntului, care nu a 
reușit să cuprindă unele din
tre problemele organizatorice 
și de conținut care s-au pus, 
nu a avut inițiativa unor ac
țiuni necesare, nu a aplicat mai 
larg experimente pedagogice 
în diferitele grade de învăță
mînt, precum și alte lipsuri pe 
care ne vom strădui să le înlă
turăm cît mai grabnic.

Aș dori să subliniez în cele 
ce urmează cîteva din direc
țiile principale care au stat 
la baza propunerilor preconi
zate.

în primul rînd, s-a urmărit 
un acces mai larg al populației 
la un învățămînt de nivel mai 
înalt. Acesta se va obține 
prin introducerea școlii gene
rale și obligatorii de 10 ani 
pentru toți copiii țării; apoi, 
prin lărgirea posibilităților de 
a urma școli profesionale și 
licee de specialitate, ca și alte 
cursuri postliceale.

Școala generală de 10 ani 
asigură noi dimensiuni îm
plinirii aspirațiilor spre cultu
ră ale poporului nostru. Ea 
va da oameni mai culți, care 
vor putea să-și însușească mai 
repede și mai bine o calificare, 
ceea ce va accelera progresul 
material și spiritual al socie
tății noastre.

Mi-aș permite să relev că 
măsurile privind învățămîntul 

Ministerului învățămîntului 
corespunzător cu sarcinile ce-i 
sînt încredințate, măsură care 
va trebui unită cu o temei
nică îmbunătățire a metode
lor și stilului de muncă ale 
ministerului.

In sfîrșit, în vederea dezba
terii largi a sarcinilor izvorîte 
din lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului, 
se propune ca în toamna aces
tui an, să se organizeze o 
Conferință a cadrelor didac
tice din învățămîntul de toate 
gradele.

înfăptuirea măsurilor pre
conizate în Studiu va consti
tui o etapă nouă în viața șco
lii românești va situa Repu
blica Sociaiistă România prin
tre țările cele mai avansate 
din pun^t de vedere al dez
voltării învățămîntului și cul
turii.

După concluziile expuse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a criticat faptul că, atît 
tovarășii din conducerea Mi
nisterului, cit și tovarășii care 
răspund de învățămînt pe li
nie de partid nu au analizat 
răspunderile care le revin 
pentru lipsurile existente în 
domeniul învățămîntului, to
varășul Leonte Răutu a luat 
din nou cuvîntul și a spus :

Tovarăși, vreau să declar 
în fața plenarei, cu deplină 
sinceritate, că socot justificată 
critica principială făcută de 
tovarășul Ceaușescu, în cu
vîntul lui și că era de datoria 
mea, referindu-mă la proble
mele învățămîntului de care 
ma ocup nu de puțină vreme, 
să fac o analiză, mult mai a- 
dîncă atît a lipsurilor gene
rale care există în învăță
mînt, cît și a răspunderii 
care-mi revine. Sînt încredin
țat c(ă acesta este și senti
mentul tovarășilor din Minis
terul Învățămîntului, care nici 
ei nu au manifestat cuvenitul 
spirit autocritic în fața Ple
narei Comitetului Central.

In ce mă privește vreau să 
asigur plenara că voi trage 
toate învățămintele din aceas
tă critică și din indicațiile 
cuprinse în cuvîntul de înche
iere al tovarășului Ceaușescu, 
referitoare la îmbunătățirea 
structurii și conținutului în
vățămîntului și în mod deo
sebit la sarcinile actuale ale 
muncii noastre ideologice.

profesional, conjugate eu pre
lungirea duratei școlii genera
le la 10 ani, vor îmbunătăți 
sensibil nivelul de pregătire 
profesională a muncitorilor și 
vor ușura, în același timp. în 
producție, trecerea de la o 
treaptă de calificare la alta.

In al doilea rînd, s-a urmă
rit o mai amplă orientare a 
aptitudinilor elevilor și studen
ților.

In acest scop, se propune o 
largă diversificare a învăță
mîntului și o orientare profe
sională mai susținută a copi
ilor și tinerilor, din timp, după 
înclinațiile lor. Orientarea ele
vilor, care s-a făcut destul de 
puțin la noi, va începe cu a- 
jutorul cercurilor științifice, 
tehnice, literare etc. și va con
tinua prin activități practice 
care să răspundă dorințelor a- 
cestora, bineînțeles, fără a for
ța nimic la această vîrstă fra
gedă.

Considerăm că procedînd la 
o largă orientare a tineretului, 
practicată azi în multe țări ale 
lumii, se vor folosi mai bine 
capacitățile individuale, se va 
evita risipirea energiilor poten
țiale ale populației și se va 
valorifica mai amplu capacita
tea spirituală a societății.

De asemenea, s-a urmărit o 
organizare pe baze mai științi
fice a procesului de învăță
mînt. în acest scop, se va pro
ceda la o mai rațională așezare 
a materiilor de învățămînt, la 
eliminarea lestului și repetări
lor. In planurile de învățămînt 
se vor bucura de o deosebită 
atenție disciplinele moderne, 
cursurile și metodele care spri
jină cercetarea științifică etc. 
Se va organiza mai judicios 
conținutul unor obiecte, cău- 
tînd să se realizeze cursuri uni
tare pe cicluri, cursuri de re
capitulare și sinteză (istoria ci
vilizației, biologia generală). 
Vor fi eliminate sau reduse ca 
volum unele cursuri sau ca
pitole. Planurile și programele 
vor fi mai rațional elaborate 
și corelate, astfel îneît să nu 
se depășească un număr de 
28—29 de ore de studiu pe săp- 
tămînă.

Institutele de învățămînt 
superior vor avea posibilități 

mai mari să contribuie direct 
la îmbunătățirea planurilor și 
programelor de studii, iar or
ganizarea pe cicluri a unor 
facultăți va duce la o folosire 
mai corespunzătoare a capa
cității individuale a studenți
lor. Concomitent, se vor in
troduce metode pedagogice 
moderne, folosind mai mult 
seminarul, laboratorul, atelie
rul, practica în producție, 
mijloacele modeme de studiu. 
O îmbunătățire serioasă se va 
aduce raportului dintre teo
rie și aplicațiile practice, în 
favoarea acestora din urmă.

Aceste măsuri necesită in
vestiții, dotări, cheltuieli fă
cute susținut, de-a lungul 
timpului, în toate categoriile 
și la toate nivelele de Învăță
mînt. Experiența mondială 
araf& că investițiile făcute 
pentru învățămînt sînt dintre 
cele mai avantajoase.

în același timp, conținutul 
învățămîntului va trebui să 
aibă un nivel științific mal 
înalt și mereu actualizat. Tră
im o altă epocă; nu putem să 
ne mărginim totdeauna la 
„modelele' vechi ale științei. 
Trebuie să introducem ade
seori „modele' modificate față 
de cele clasice ; alteori, com
plet noi. Numai cei care țin 
pasul în învățătură cu revo
luția tehnică-științifică de azi 
vor putea produce mîine mai 
mult și mai bine.

Toate acestea implică mo
dernizarea sistemului de în
vățămînt și de instruire pro
fesională, un grad înalt de 
adaptabilitate față de cerin
țele tehnicii și producției în 
necontenită transformare, im

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Mihoc

Evoluția rapidă a științei 
impune oricărui specialist să 
posede o bază largă de cunoș
tințe fundamentale, necesare 
pentru înțelegerea noilor des
coperiri, pentru a se putea ține 
la curent în cercetările con
temporane din domeniul lui de 
specialitate.

De aceea, salutăm cu bucu
rie principiul pus la baza stu
diului ca in primii patru ani 
studenții să capete cunoștințe 
fundamentale, baza teoretici a 
profesiunii lor viitoare, urmînd 
ca specializarea să se facă ul
terior, mai cu seamă prin 
cursuri postuniversitare și 
prin doc’orat.

Pregătirea specialiștilor de 
mare valoare, a viitorilor oa
meni de știință, fiind una din 
sarcinile importante ale insti
tutelor de învățămînt superior, 
propunem să se introducă 
cursuri pentru doctoranzi la 
institutele care au posibilita
tea să facă acest lucru. Aseme
nea cursuri există la multe u- 
niversități din străinătate și 
au existat în trecut și la une
le facultăți ale Universității 
din București. Ele sînt de mare 
utilitate, deoarece interesează 
nu numai pe doctoranzi, ci pe 
toți oamenii de știință din do
meniul respectiv, indiferent de 
faptul dacă și-au trecut docto
ratul sau nu. Numărul docto
ranzilor este în permanentă 
creștere. Numai la Universita
tea din București numărul lor 
se ridică în prezent la peste 
1700. Organizarea unor for
me sistematice de studiu pen
tru o masă atît de mare de ti
neri prezintă cel puțin tot atît 
interes ca și a studenților fără 
frecvență, deoarece este vorba 
de cei mai valoroși absolvenți 
ai universităților, schimbul de 
mîine al actualilor profesori și 
oameni de știință din țară. 
Cursurile de doctorat ar repre
zenta cursuri de cel mai înalt 
nivel științific din institutele 
de învățămînt superior, iar 
multiplicarea lor, eventual în 
limbi străine în vederea schim
bului de lucrări cu străinăta
tea, ar constitui un sprijin 
pentru toți cel ce vor șă se 
țină la curent cu mersul ști
inței.

Aceste cursuri ar trebui să 
Intre în norma profesorilor.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la problemele normării 
activității didactice arătînd că 
la marea majoritate a Institu
telor de învățămînt superior 
din străinătate, norme astfel 
concepute ca la noi nu există. 
La fiecare catedră există un 
ansamblu de sarcini (cursuri, 
seminarii, lucrări de laborator, 
publicații de cursuri, tratate 
de specialitate, lucrări știin
țifice, pregătirea doctoranzilor 
etc.), pe care șeful catedrei și 
colaboratorii săi le duc la în
deplinire. Fixarea numărului 
de membri ai catedrei numai 
după numărul de ore de curs 
și seminar, adică numai după 
un singur factor, care nu re

plică organizarea în mai bune 
condițiuni a formării post- 
ș col are a tuturor categoriilor 
de cadre.
iSe propune, de asemenea, 

ca personalul didactic să fie 
perfecționat permanent, do
cumentat amplu în speciali
tate, să i se creeze condiții 
mai bune de lucru în cerce
tarea științifică. In acest scop 
se va îmbunătăți sistemul de 
perfecționare periodică a ca
drelor didactice, prin cursuri 
de înalt nivel; se va da mai 
multă atenție documentării 
științifice a personalului di
dactic universitar și trimite
rii cadrelor tinere să învețe 
pe lîngă oamenii de știință cu 
vastă experiență, din țara 
noastră sau din alte țări. Va 
trebui să atragem un număr 
mai mare de specialiști la 
cursurile postuniversitare. De 
o deosebită importanță este 
amplificarea preocupărilor 
personalului didactic pentru 
cercetarea științifică. în ra
port cu nevoile crescînde ale 
economiei și culturii, devin 
necesare centre științifice pe 
lîngă catedre, cu dotare știin
țifică modernă și personal de 
cercetare bine pregătit. Măsu
rile propuse în studii, în ve
derea perfecționării cadrelor 
se vor face simțite neîntîrziat.

Pe baza hotărîrilor ce se 
vor adopta la Plenară, Minis
terul învățămîntului va exa
mina aprofundat modul de re
zolvare a fiecărei probleme.

Asigur conducerea partidu
lui că întregul nostru învăță
mînt este gata să depună toa
te eforturile pentru îndeplini
rea în cele mai bune condi
țiuni a sarcinilor ce îi revin.

prezintă nici pe departe acti
vitatea compiexă și de mare 
calitate ce trebuie să existe 
într-o catedră, a condus la 
exagerări în sensul că șefii de 
catedră au căutat să mărească 
cu orice chip numărul de ore 
de curs in dauna celorlalte ac
tivități nenormate, care nu 
sînt deloc ma: puțin impor
tante decit celelalte. Activi
tatea unei catedre nu se mă
soară numai în raport cu 
numărul de ore de curs și de 
seminar, ci și după modul 
cum sînt ținute aceste ore, 
după nivelul lor științific, 
după contribuția pe care 
membrii catedrei o aduc la 
progresul științei. Dorința de 
mărire a numărului de ore a 
condus la un număr mare de 
cursuri și de examene pe care 
studentul trebuie să le susțină.

Studiul permite ameliorarea 
acestei situații prin posibili
tatea de a se crea la catedre 
centre sau colective de cerce
tare.

în felul acesta vor exista la 
catedre și membri care nu au 
sarcini didactice și. deci, nu
mărul membrilor din catedră 
va fi fixat și după alte crite
rii decit exclusiv după numă
rul orelor de curs și seminarii.

Existența acestor centre și 
colective de cercetare pe lîngă 
unele catedre mai poate pre
zenta și un alt avantaj. Se știe 
că profesorii, conferențiarii, 
pentru a preda în condiții sa
tisfăcătoare, au obligația de a 
se documenta, de a fi bine in
formați asupra a tot ce se pu
blică pe plan mondial în do
meniul lor de specialitate. A- 
ceasta înseamnă in actualul 
stadiu de dezvoltare a științei 
pentru cadrele didactice cu o 
conștiință profesională ridi
cată, o muncă considerabilă, 
care pretinde un timp înde
lungat, pe care cel mai mulți 
nu îl au la dispoziție. Existen
ța centrelor și colectivelor de 
cercetare pe lîngă catedre, ar 
permite ca după un număr de 
ani de activitate, profesorul 
să fie degrevat pe timp de un 
an de sarcini didactice pentru 
a se dedica în întregime cer
cetării științifice și documen
tării.

Vorbitorul a fost de acord 
cu propunerea din studiu de 
eliminare a actualului sistem 
de excesivă centralizare a 
elaborării planurilor de învă
țămînt prin lărgirea atribu
țiilor consiliilor științifice, 
care vor putea să aducă aces
tora unele modificări respec
ți nd cadrul general fixat de 
Ministerul învățămîntului.

Această măsură prezintă 
mare utilitate, întrucît ține 
seamă de potențialul științific 
al fiecărui institut, de specia
lizările cadrelor didactice.

în încheiere, tov. Gh. Mihoc 
a spus: am convingerea că 
noua legiferare a învățămtn- 
tuluf superior va marca un 
progres esențial In opera de 
educare și pregătire profesio
nală a tineretului nostru.

...£i ..muntele" de oțel și beton creștea văxind cu ochii

Brig ada 
„Sein teii 
tineretului"— 
N. ARSENIE 
D. MATALĂ, 
M TACCIU 
V. VĂDUVA 
— transmite:

Neajunsurile la care ne-am re
ferit în articolul precedent, pri
vind folosirea activului obștesc/ 
nu sînt, din păcate, singurele. 
Altele sînt mai adînci, mai de 
conținut, trădează carențe ale 
unor erori concepție și, în 
consecință, repercusiunile sînt 
mai dăunătoare. Tovarășul Radu 
Bălan, prim-secretar al județe- 
nei U.T.C. Timiș, ne vorbea de 
pildă, despre „dădăceala exce
sivă", despre faptul că „indica
țiile cu care îngrădeam uneori 
inițiativa organizațiilor se întorc 
acum împotriva noastră". Și pes
te tot pe unde am umblat ni s-a 
vorbit despre „instruiri" : prima 
ședință de lucru a comisiei fu
sese sau avea să fie o „instru
ire". celelalte, care mai urmau, 
si ele tot niște „instruiri". Și 
tot așa. Fără să se pună deloc 
o întrebare care, în ceea ce pri
vește antrenarea si folosirea 
unui larg activ obstesc. este 
chiar cea esențială : la urma ur
mei cine pe Hne instruiește ? In 
răspuns se află de altfel punctul 
de urnire al activității comisii
lor.

Fiindcă — într-adevăr — cine 
instruiește ne cine ? Activistul, 
șeful comisiei, poate avea aceas
tă uretenție dar ne îndoim de 
calitatea unei asemenea instru
iri. Am văzut doar că în unele 
cazuri el însusi est® foarte vag 
instruit si în ceea ce face se 
orientează doar dună „experien
ța personală", adică dună in
stinct. Pe de altă parte. în cîte
va locuri n< s-a povestit cum 
decurge o instruire: „Ni s-a 
spus că trebuie să organizăm 
acțiuni de cultivare a dragostei 
fată de profesie, olimpiade pe 
meseni*, concursuri. Aooî ni s-a 
comunicat îndeplinirea planului 
de producție din întreprinderi, 
cu precizarea că la aceasta a 
contribuit sî tineretul".

Așa stînd lucrurile, e limpede 
că la o instruire a activului ob
ștesc acestuia nu-1 rămîne de- 
cît să stea cuminte în banca lui. 
să asculte, să plece șl, eventual, 
să mai vină si .a doua oară — 
pentru același lucru. Iar dacă 
convocfim șl tot convocăm co
misiile numai pentru a le instrui, 
înseamnă că renunțăm să le mai 
consultăm. Or, scopul lor prin
cipal. dacă ne amintim noî bine, 
apeHnd la dezbaterile Consfă
tuirii ne tară, e’te tocmai acela 
de consultare, de valorificare a 
părerilor unor specialiști. price
perea si aptitudinile unor tineri, 
experiența lor. Lucrul acesta

Editura „Meridiane- își im
pune din ce în ce mai pregnant 
profilul, se personalizează. Căr
țile apărute sub egida sa au cele 
mai multe, o grafică elegantă. 
Cîteva colecții direcționînd prin
cipalele orientări editoriale, re
levă eforturile de adîncire și 
aprofundare a investigațiilor în 
lumea artelor. Estimarea pozitivă 
a experienței acumulate, a succe
selor editoriale și, pe această 
bază, a programului editorial (că
ruia i se mai pot aduce corec
turi pe linia îmbunătățirii și ie
rarhizării aparițiilor în vederea 
obținerii unei succesiuni pe cît 
posibil didactice, dacă nu enci
clopedice ar fi cîteva jaloane de 
calitate a activității sale. Pînă la 
o mai amplă confruntare să con
semnăm, azi, în rubrica „Semnal- 
(pe care ziarul nostru își propu
ne să o susțină cu o consecvență 
depinzînd — doar sau mai ales 
— de însăși consecvența edituri
lor) apariția cîtorva cărți în ca
drul acestei edituri.

Mai întîi: COLUMNA LUI 
TRAIAN. Sub semnătura lui C. 
Daicoviciu și H. Daicoviciu, car
tea aflată la a doua ediție cu cîte
va noi adăugiri, cuprinde se- 
lecțiuni din scenele Columnei 
Traiane, și — așa cum afirmă 
autorii — izvorăște din sentimen
tul că se împlinește „o datorie 
înainte de toate educativă fi pa-

CINE PE CINE 
INSTRUIEȘTE ?

va rămîne însă o dorință teore
tică dacă nu vom înlătura con
secințele unor asemenea „In
struiri". Activul obștesc nu în
seamnă doar 10. 15 sau 20 de or
ganizatori în plus. Iar relația 
activist-subaltern pe care o 
practică unii șefi de comisii cu 
restul este cel puțin deplasată. 
Activul U.T.C.. nu se împarte în 
salariați care instruiesc și nesa- 
lariați care primesc sarcini. El 
formează un corp comun, un 
întreg. Șeful comisiei nu lucrea
ză cu comisia, este el însuși 
membru al comisiei. Cel mai ac
tiv, cel mp.i întreprinzător — 
asta da! Comisiile sîntcompuse 
din oameni ale căror păreri si 
idei sînt prețioase pentru lărgi
rea cîmpulut de activitate al 
comitetelor U.T.C. Sînt necesare 
pentru a asigura un fundament 
măsurilor și hotărîrilor pe care 
le iau organele U.T.C.. o moti
vație științifică activității U.T.C.. 
pentru a-I inocula, ca o coor
donată maioră, studiul, cerceta
rea. experimentul. Cu alte cu
vinte, tocmai ele, comisiile, 
sînt chemate să „instru
iască". Evident, una e să comu
nici oamenilor ce gîndurî are, 
ce probleme preocupă comitetul, 
ce măsuri au fost adoptate în 
ultima perioadă si alta să le ții 
prelegeri, informări, expuneri 
— adică Instruiri. Tată de ce 
propunem chiar înlocuirea ter- 
menulut. care se mulțumește cu 
sensu’ unilateral . unui vorbește 
si ceflclfi ascultă", prin acela, 
mai bine Precizat, de ..consul
tație". termen cere include în 
sensurile șale, obligatoriu, reci
procitatea. Si. mai ales, caracte
rul permanent.

LA SUPRAFAȚA 
ȘI ÎN ADINCIME

în sfîrșit. însă nu în ulti- 
mul rînd. trebuie spus tot aici 
că de multe ori comisiile sînt 
împiedicate să devină ceea ce 
trebuie să fie prin definiție de 
natura atribuțiilor ce le sînt 
conferite. în majoritatea cazu
rilor întîlnite. am dat. peste o 
adevărată întrecere de a li se 
da membrilor acestora ceva de 
făcut, fără să fie însă nici o 
clipă luat în seamă ceea ce 
știau deja să facă. Și se ajun
gea astfel ca membrii comisii
lor să devină. vrînd-nevrînd, 
un fel de organizatori cu teren 
limitat de acțiune, care își pro
puneau în cazun fericite reali
zarea cîtorva acțiuni în nlus. 
adică o creștere a activității 
în suprafață, nu în adîncime. 
..Notele de probleme" consul
tate oferă foarte rar și altceva 
decît vreo olimpiadă pe mese
rii, vre-un simpozion sau o fn- 
tflnîre. în alte părți s-a recurs 
Iarăși ! — la procedeul simplu 
si fără bătaie de cap de a se 
repartiza fiecărui membru al 
comisiei cîte una-două-trei în

N A L

triotică-. Considerațiile Istorice 
care preced ilustrațiile bine rea
lizate, ca și explicațiile ce înso
țesc aceste ilustrații au calitatea 
de a fi accesibile și încărcate de 
un sobru patos al prezentării — 
calități aosolut necesare unei 
cărți ce-și propune să pună „la 
îndemtna mulțimii cititorilor măr
turia artistică fi istorică a monu
mentului".

ELADA: Cunoscutul fotorepor
ter Ion Miclea dă cuvînt unei 

Cârti In Editura 
„MERIDIANE

fertile modalități de exprimare 
— fotografia, pentru a oferi pri
virilor însetate de cunoaștere, i- 
magini ale unor „monumente și 
statui celebre, ale antichității gre
cești, a unor locuri și peisaje evo
catoare ale Eladei". Călătoria în 
lumea imaginilor este anticipată 
de un succint și frumos cuvînt 
înainte datorat Acad. AI. Rosetti : 
„Cînd pășim pe pămîntul Eladei, 
avem sentimentul unei regăsiri: 
emoția care ne copleșește a- 

treprinderi. de care „să răs
pundă" cu toate că o practică 
destul de îndelungată ne-a ară
tat cît se poate de clar cum e cu 
„răspunderile" astea. Și totuși 
continuăm să apelăm la ele ; și 
să încălcăm, de fapt, atribuțiile 
organizațiilor U.T.C. din între
prinderi, din școli, din comune, 
din instituții. Inițiativa organi
zării unor acțiuni, fie ele con
cursuri pe meserii, sau întreceri 
sportive sau întîlniri cu... sau 
orice altceva, ar mai trebui lă
sată. la urma urmei și pe sea
ma organizațiilor U.T.C. Princi
piul ca tinerii să devină organi
zatorii propriilor lor activități 
este nu numai o cerință fireas
că. ci și imperioasă. Dar nu e 
suficient doar să rostim apro
bativ principiul, ci să-1 și apli
căm. Tar comisiile unui comitet 
județean sau municipal U.T.C. 
lăsate să se ridice la preocupări 
de o mai mare profunzime, la 
nivelul pe care îl implică în
datoririle obișnuite al^ unui 
astfel de organ. Să nu le mai 
dăm. cu alte cuvinte, să răs
pundă inutil, ca niște martori 
pasivi, de acțiuni sau de între
prinderi. fiindcă știm cît se 
poate de bine cu toții că răs
pund numai cu numele și să Ie 
cerem o responsabilitate mai 
mare și, în orice caz. mai plină 
de tentații: responsabilitatea 
ideilor. Fiecare membru al unei 
comisii va fi atunci un purtător 
de idei Izvorîte din observarea 
atentă a locului săi! de muncă, 
din cercetarea problemelor pe 
care le ridică viața colectivului 
din care face parte. Iar comite
tul U.T.C. va culege aceste Idei. 
Ie va sintetiza și va urmări fo
loasele practice ale aplicării lor. 
Se va cîștiga în felul acesta, 
treptat, prin renunțarea la tute
la măruntă, la secondaree sîcîi- 
toare a organizațiilor, ridicarea 
la o problematică de ansamblu,

IL
tunci își are rădăcinile în adîncu- 
rile conștiinței noastre" — scrie 
prestigiosul om de știință. Iar 
imaginile numeroase ale albumu
lui izbutesc — cu condiția de a 
urma unor bogate lecturi asupra 
locurilor investigate — să deter
mine o asemenea regăsire. Și to
tuși, mai multă generozitate în 
explicarea semnificațiilor unor i- 
magini cuprinse în album ar fi 
răspuns fericit exigențelor unei 
popularizări autentice. Poate, Ia 
o viitoare ediție...

LUCHIAN: Tot o reeditare, de 
data aceasta aflată la a treia 
ediție, este și „Albumul Luchian", 
prilejuit de centenarul nașterii 
pictorului. Monografia aparținînd 
lui Vasile Drăguț, este — după 
cum se precizează — revăzută.

Cartea este însoțită de o utilă 
cronologie și cuprinde — în cu
lori și alb-negru —• reproduceri 
memorabile din opera marelui 
artist. Calitatea reproducerilor, 
vizibil îmbunătățită, trebuie — 
cred — să rămînă un punct de 
plecare pentru ambițiile tipogra
fice necesare îndeosebi în cazul 
unor cărți de artă. Monografia, 
un util instrument de cunoaștere 
a unor date esențiale din viața și 

la preocupările care lasă liberă 
perspectiva și oferă cîmp des
chis afirmării spiritului inovator, 
învecinării dintre activitatea 
U.T.C. și cercetarea științifică.

Germenele unei asemenea 
orientări l-am întîlnit cîteodată. 
La Craiova, de nildă. înghesuit 
însă într-o frază Ia sfîrșitvl pro
gramului și strîns cu ușa între 
numărul prea mare de „răspun
deri concrete". îpcît abia mal 
putea să răsufle. Tată-I. totuși : 
„integrarea absolvenților școli
lor profesionale în nroeesul Ae 
producție*4 f O temă de studiu 
ca aceasta ar fi fost pusă cu 
adevărat în valoare dacă trecea 
de pe ultimul loc pe primul sl 
dacă ar fi devenit, ea singură, 
un obiectiv de cercetare minu
țioasă pentru întreaga comtsiU-o 
bună bucată de vreme. Am; fi 
vă^zut-o, adică, urmărită îndea
proape în formele sale de ma
nifestare. prin mai multe între
prinderi de-a rîndul, eșalonată 
în etape de observații și sinteze, 
desfășurată în anchete printre 
tineri urmate de concluzii per
sonale și. în sfîrsit. concentrată 
în momentul final, acela al con
cluziilor colective, care să fie 
da fapt începutul altei etape : 
etapa măsurilor concrete. Am ft 
văzut, deei, această temă capa
bilă să acopere, numai prin di
mensiunile sale, un întreg pro
gram de activitate al comisiei, 
dînd la o parte tot restul „notei 
de probleme" actuale. Pentru 
că devenea ea însăși o pro- 
plemă. una singură. Insă mare,k 
adevărată, și, cel mai important,^ 
pe măsura aportului prin care 
activul obștesc, activul de cola
boratori ai comitetului județean 
U.T.C, poate contribui la îmbu
nătățirea muncii educative cu 
tineretul.

VA APARE

ÎN NUMĂRUL

NOSTRU

DE SÎMBĂTĂ

creația pictorului poate suscita 
discuții în ce privește gradul său 
de expresivitate, adecvarea mai 
puternică a stilului la personali
tatea artistului prezentat. Se pare 
că autorul nu și-a propus o pri
vire atotcuprinzătoare ci doar re
ținerea elementelor principale ale 
personalității lui Luchian. O în- 
tîie cunoaștere, o apropiere de ar
tist poate începe indiscutabil cu 
această carte. Cu condiția să nu 
se oprească aici pentru că picto
rul care prin exemplul vieții sale 
a făcut dovada autenticității spu
selor proprii (..Noi. artiștii, pri
vim cu ochiul dar lucrăm cu su
fletul") merită pmagbil unui ne
contenit efort de cunoaștere și în
țelegere.

ÎNTÎLNIRE CU ARTA AFRI
CANĂ: Volum de inițiere, atent 
organizat de către P. Antoniu Mi- 
hăilescu, completat cu o compe
tentă prefață aparținînd criticu
lui Eugen Schilcru. în locul re
comandării acestui volum, repro
ducem un fragment din prefață : 
„Din motive obiective, la noi, 
pînă nu de mult, nu au putut 
apărea studii despre arta etniilor 
negre. Dar după C. Ionescu- 
Gulian, iată acum un nou cerce
tător român care ne propune un 
studiu competent, limpede și vi- 
brînd de pasiune". Cu o pasiune 
care „plăsmuiește pe edevărații 
cercetători (P. A. Mihăilescu) a 
adunat o documentare impresio
nantă nu numși pentru țara noa
stră, dar și peste bot are, și-a lă
murit marile probleme ale aces
tui domeniu (...) și ne-a dăruit a- 
cest volum, primul dintr-un 
șirag care se anunță lung și pa
sionant".
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tuturor mișcărilor sale, al schim
bărilor de relief, al tainicelor 
clătinări din afunduri. Căci ce 
înseamnă, la urma urmei, pă
mîntul ? Pentru un drumeț — 
depărtarea pe care trebuie s-o 
smulgă dintre el și ținta urmă
toare ; pentru oamenii locului — 
pămînt, pe care-1 muncesc și ai 
cărui sînt, cum sînt ai părinți
lor, plămadă de lut și nervi ; 
pentru geolog, pămîntul este o 
uriașă mare înclinată, ruinîn- 
du-se cu încetinitorul. El dls- 
tinge masele de rocă în alune- 
care, liniile de pe care se vor 
desprinde, alarma treptelor și 
valurilor sub aparenta neclinti
rii. Desigur, aparate precise vor 
veni să măsoare odată amploa
rea acestui transfer de mase, 
dar mai întîi e ochiul geologu
lui. El vede de pe acum că par
tea aceea de grădină se va în
vălmăși, la bătrînețea copiilor 
coltul casei din vale va fugi 
într-o noapte, rîpa aceea va îna
inta ca o navă de pămînt în 
trupul dealului, nucul se va 
sfîsia între, două tărîmuri duș
mane. Dar mal înainte de orice, 
emul acesta caută apa ; potabilă, 
industrială (acest sînge ignorat 
al economiei), apa morților în
săși, care joacă pe toate închi
puirile pămîntului. Bagă mina 

„Oamenii care rămin cind apa 
trece se cheamă pietre"

în miezul undei și-i scapă prin
tre degete pumnale reci. Sau 
îi caută oglinda acolo, prăbu
șită în adînc, la zeci de metri, 
într-un alt glas și altă viată. 
Mai ales pe aceasta o caută, 
știind că pe dedesubt există un 
ocean peste care plutesc întin
derile de păduri, sate și grîne, 
un ocean care aleargă în salturi, 
și alergînd are uneori gustul să
rat al oboselii sau amar, coclit. 
Apa, învățînd conștiincios, nu 
are culoare, nu are gust, nu are 
miros. Totuși ea are gustul pă
mîntului, aroma lui. Izbucnește 
sind&r în izvoare, se mărturi
sesc deplin în fîntîni. (Oame
nii nu vorbesc niciodată între ei 
despre apă, cum nu vorbesc des
pre aerul la fel de necesar. Un 
elogiu prin tăcere, o prețuire 
neprefăcută în cuvinte. Dar la 
capătul vieții își măsoară feri
cirea, dlstingînd : „are sau n-are 
cine să-mi dea un pahar cu 
apă ?“). Geologul Ion Lazu, după 
cîțiva ani de meserie petrecuți 
între cumțpeni de ape, știe pe 
de rost toate fîntînile și izvoa
rele dintre Apa Sucevei și Cotul 
Vrancei. Fîntîni noi, de beton, 
fîntîni vechi, înverzite, fîntîni 
cu vrăbii, adinei, limpezi, răco
roase ; izvoare încordate, cu
minți, halucinante, învălmășite, 
adiind nisipul de la fund sau 
zvîcrrind ca o arteră ruptă. Fîn
tîni de lut, de piatră suavă, po
roasă, de lemn, cu căuș, cu 
(Poată, cu cumpănă, și în cum
pănă, ce se află totdeauna în

CINEMATOGRAFE
RĂZBUNAREA haiducilor 

rulează la Patria (orele 8; 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

rulează la Festival (ore
le 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ;
20,45) ; Melodia (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45); Modern (o- 
rela 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 
21).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Republica (orele
9,30 ; 11,45 • 14,15 ; 16 ; 18,45 ;
21). Capitol (orele 9,15 ; 11,30 ;
13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

EL DORADO
rulează la Luceafărul (orele
8,30; 11,30; 14,30. 17.30 ; 20,30) ;

TELEVIZIUNE
MIERCURI 24 APRILIE 1968

17,30 — Pentru cei mici: Fil
mul : „Calul Furry". 18,00 — 
Curs de limba engleză (lecția a 
13-a). 18,30 — Semifinalele Cu
pei campionilor europeni la vo
lei masculin : Steaua — Sparta 

cumpănă : fiare de plug, șenile 
de tancuri, roți, dinți de grapă, 
grenade, țevi de armă, legate cu 
sîrmă și zdrăngănind, clănță
nind, amenințînd , la fiecare ur
care, de cîte orț viața conti
nuă cu apă. Fîntîni cu trepte, 
cu foișor, cu troiță, cu jghea
buri, cu portiță, cu acoperiș de 
șindrilă ca mierea. Totdeuna 
omul acesta se simte în sigu
ranță lingă fragedele oglinzi. Ar 
putea vorbi despre ele toată 
viața. E de ajuns decuplarea 
unei secunde, și împrejurul lui, 
ca o ploaie pe lac, unele din 
altele, unele p'este altele, între- 
tăindu-se, cuprinzîndu-se, adău- 
gîndu-se, roind și crescînd mira
culos — cercurile fîntînilor. Tru
pul lor deschis în toate zările 
este pe rînd, în același timp: 
plop de sticlă verde îngropat, 
galerie, tunel, țeava, turn și 
lunetă. Privirea din capăt — 
taler, pleoapă, timpan, lună, 
nour, tăcere, albastru, capul lui 
efigie, ochiul tău, iubire. E 
destul o sincopă de relaxare, 
patinare pe loc a roților, muș
cătură în gol a cupei, și pe văz
duhul privirii, din orice punct 
imaterial și pînă la stînci și 
dezbinări de munți, înțeapă, 
vine, se arată, plînge, răsare, 
străpunge, purcede, întîrzie un 
fir de apă, o vînă de hohot, o 
răsuflare de apă, și trece de-a 

dreptul, pieziș ocolit, întoreîn- 
du-se peste picioarele, peste tru
pul, peste capul celui ce-o pri
vește, peste cel mai înalt zbură
tor. Sufletul lui însuși se în
toarnă pe pietre în sus, spre iz
voare, și nu le ajunge, și nu le 
îmbrățișează pe toate. Pentru că 
drumurile pe care le învață nu 
mai ajung să-i și folosească. 
Sîngele năzuiește în sus, ca o 
salcie roșie arteziană, fără să le 
poată cumpăni. Și este, poate, a- 
cesta cel mai înalt elogiu adus 
apei. Cu astfel de sentimente, cu 
astfel de gînduri, de năzuinti îți 
poartă pașii, peste spații și timp, 
geologul Ion Lazu. Așa a trecut 
prin ținuturile Tazlăului, cu 
ideile lui Petre Poni de mînă, 
prin Podoleni și Ludași, prin 
Luncani și Măgura Bacăului, 
prin Mărgirești și Livezi, Solea 
și Soveja, pînă la întîlnirea cu 
feciorii — munți ai Vrîncioaiei, 
unde a făcut popas adînc, ascul- 
tîndu-le poveștile și pregătindu- 
și comîndul cu codri din soare și 
strop de vînt. A pornit-p, apoi, 
mai departe... Niciodată. însă, 
în întreg acest peregrinaj fru
mos și conștient, omul acesta 
n-a fost singur. Cei ce-1 pre
zintă pe geolog ca pe un om 
aparte, însingurat, călcînd din 
creastă-n creastă de munte, n-au 
împărțit niciodată cortul cu el, 
n-au băut apă din pumni ală
turi de ei la inima izvoarelor. 
Amintirile tînărului acestuia se 
adună din fiecare frunză mur
murată în dunga vîntului, din

București (orele 8 ; 10,30 ; 13 ;
15.30 ; 18,15 ; 21).

BELLA
rulează la Lumina (orele 9 ;
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15).

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 . 18,30 ; 21).

NOUL LOCATAR
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30 ; (Duminică matineu 
la orele 10, joia și sîmbăta la 
orele 18 — Desene animate).

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina (orele 9;
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 . 18,15 ;
20,30).

TOPKAPI
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,30; 14- 17; 20,30), Excelsior 
(orele 9,30; 12,15; 15,00; 17,45;

Bmo (aspecte). Transmisiune de 
la Sala Floreasca. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 20,00 — Tine
ret, tinerețe. „Festivalul primă
verii". 20,30 — Reportaj ’68. 
„în Lugojul de sub vii. 21,00 — 
Avanpremiera. 21,15 — Teled- 
nemateca : „Voci în insulă" — 
producție a studiourilor bulgare.
22,45 — Telejurnalul de noapte. 

fiecare sat și casă unde a lo
cuit, din fiecare creștet de co
pil mlngîiat. Pentru că geologul 
este, în călătoriile lui, totdeauna 
printre ; oamenii pe unde po
posește, părtaș la bucuriile și ne
voile lor, la mtincă și sărbători, 
la nunți și botezuri. Și poartă 
toată această lume cu el ; povară 
dulce, icoane, cugetări. Geologul 
știe să vorbească despre oameni, 
așa cum vorbește despre fîntîni 
și izvoare, despre profesia pe 
care o consideră modul lui de 
a fi. Șl nu întîmplător, poate, 
dăruindu-și viața între oameni 
și natură. Ion Lazu este și poet 
Și nu pot a mă opune ispitei 
de-a cita aici una din poeziile 
lui, întîlnită în caietul de în
semnări hidro-geologice, pe ca
re-1 poartă totdeauna în port
hart :
„Cum vedeți, îmi trec viața 
în românește
și n-am nici un merit în asta — 
mama, ea mi-a dat știința 
că cei pe care-i voi intîini 

pretutindeni 
și-mi vor întinde mina 
se cheamă oameni, 
că oamenii suiți pe o vînă 

de ană
se cheamă copaci,
că oamenii care rămîn cind 

apa trece

se cheamă pietre, 
că oamenii cu care pleci 

și te-ntorci 
se cheamă drumuri 
și tot așa mai departe, 

e simplu: 
cuvînt lingă cuvînt pînă 

la graniță. ’ 
Nici* școlile înalte pe unde 

am fost, 
nici turiștii străini 
nu m-au putut convinge 

că e altfel. 
Mă și minunez uneori... 
dacă nu mă-ntimplam 

românește 
aș fi deprins vreodată 

un grai 
în care să pot trăi ?“

...L-am întîlnit recent pe tî- 
nărul geolog și poet Ion Lazu, 
pregătindu-se pentru o nouă că
lătorie. Șase luni le va petrece 
de data aceasta prin ținuturile 
Beiușului, explorînd apele. I-am 
privit chipul fremătînd lăun
tric a ducă. Niciodată, însă, de 
cîte ori ne-am văzut în astfel 
de prilejuri, n-am putut stabili 
clipa cînd începe să plece, el 
care pleacă totdeauna. Cînd vine 
în el, deschis, sentimentul în
toarcerii și dintre plopi, zidul 
casei ca un fum zugrăvit. Aș 
zice că e o plecare neîntreruptă, 
o continuă despărțire, dacă n-aș 
ști că de fapt e o statornică 
întoarcere spre oameni.

20.30) , Gloria (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,15).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI

rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 • 16 ; 18,15 ; 20,30) 

CĂUTAȚI IDOLUL
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10 ; 16 ; 18 ; 15 ;
20.30) .

O LUME NEBUNA. NEBUNA. 
NEBUNA

rulează la Buzești (orele 15,30 ;
19)

SFÎNTUL LA PÎNDA
rulează la Dacia (orele 8,45 ;
17 ; în continuare 19—21). Mun
ca (orele 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează la Bucegi orele (9 ; 11;
15 ; 18 ; 20,45) ; Miorița (orele
9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30).

MUZICANTUL
rulează la Lira (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).

EROII DE LA TELEMARK
rulează la Drumul sării (orele

TEATRE
MIERCURI, 24 APRILIE

• Opera română ..Falstaff 
ora 19,30 • Opereta „Con
tesa Maritza', ora 19,39 • 
Teatrul Național Sala Co
media „Heidelbergul de altă 
datăM. ora 19,30 • Sala Stu-

mentum și miEtf
(Urmare din pag. I) 

cu realitățile vieții — și ale vieții 
sociale mai ales) teza turnului de 
fildeș, poziția sa era justificată de 
constatarea că aventurierul (în 
sensul banal al cuvîntului) își 
consumă întreaga energie minta
lă în adaptarea la viață, în timp 
ce creatorul are nevoie de întrea
ga sa energie pentru elaborare. 
Omul de știință care își trăiește 
pătimaș activitatea, este un crea
tor, și nu un funcționar; de a- 
ceea slujirea științei exclude via
ța personală aventuroasă, sau via
ța aventuroasă în slujba altui 
ideal decît cel științific.

Aventura mai cuprinde renun
țarea la comoditate, renunțări în 
general: „Aventura științei este 
asceza cercetării dezinteresate, în 
serviciul omenirii" (L. Leprince
— Ringuet). De unde începe e- 
roismul — este greu de spus. 
Maria Curie scria, în amintirile 
sale : „noi n-avem bani, n-avem 
laborator, n-avem ajutoare — 
pentru a duce Ia bun sfîrșit a- 
ceastă sarcină importantă și difi
cilă... Era ca și cum trebuia să 
creăm ceva din nimic... Pot spu
ne fără exagerare că această pe
rioadă (între 1898 — 1902) a 
fost, pentru Pierre Curie și pen
tru mine, epoca eroică a existen
ței noastre comune. Și totuși, în 
acel mizerabil vechi hangar s-au 
scurs cei mai buni și cei mai fe
riciți ani ai vieții noastre, în în
tregime consacrați muncii".

Aventura mai cuprinde și risc. 
Un risc al eșecului, desigur : re
zultatul nu este niciodată previ
zibil, nu este niciodată asigurat. 
Este nevoie nu numai de geniu
— ci mai ales de muncă ; Edison 
vorbea de 99 la sută transpirație 
față de 1 la sută inspirație. Dar 
aste nevoie și de noroc — de ce 
n-am recunoaște-o ? Ch. Richet 
(care a fost cel mai mare fiziolog 
al Franței în cei 50 de ani după 
moartea lui Bernard) a constatat, 
nu fără amărăciune, că rareori 
valoarea descoperirilor corespun
de valorii intrinseci a savantului. 
El însuși a lucrat fără rezultate 
ani de zile, în seroterapie, deoa
rece își alesese în mod nepotri
vit, modelul experimental: tu
berculoza. E. Behring a rezolvat 
problema în cîteva luni, lucrînd 
în domeniul difteriei! Pasteur a 
reușit să prepare un vaccin anti- 
rabic eficace; probabil ar fi 
eșuat dacă și-ar fi propus să pre
pare în acea vreme vaccinul an- 
tipoliemielitic

Descoperirea anatoxinelor de 
către Ramon (care a revoluționat 
astfel practica imunizării active) 
se datorește întîmplării. Tot în- 
tîmplarea, în cursul cîtorva zile

15 ; 17,30 ; 20): Cotroceni (orele
15 ; 17,45 ; 20,30).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Viitorul (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Giuleștl (orele 15,30;
18 ; 20,30) ; Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15: 13,30;
16 ; 18,15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Volga (orele 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 • 18,30 ; 20,45 ;)
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

APA CURATIVA
rulează la Aurora (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 20.30).

NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 
rulează la Popular (orele 15,30;
18; 20,30).

SPARTACUS
rulează la Cosmos (orele 14,30;
17.30 ; 20,30).

EU, EU, EU...ȘI CEILALȚI

di® „Părinții teribili", ®ra 
19.39 • Teatral de Oamedie 
„Capul de rățoi", ora 20 • 
Teatral „Lucia Sturdza Bu- 
landra", Sala Schitu Măru- 
reanu ,,Macbeth**, ora 20 • 
Teatrul Mic „Doi pe un ba
lansoar', ora 20 • Teatrul 
C. I. Nottara, Sala Magheru 
„Lovitura", ora 19,30 • Sala 

de cercetare relaxată, i-a adus 
lui Gh. Richet premiul Nobel, 
prin descoperirea anafilaxiei. (Bi
neînțeles valorificarea întîmplă
rii presupune o minte competen
tă și ageră. în opera lui Cl. Ber
nard găsim frecvente situații în 
care acesta a știut să găsească în 
eșecul unei experiențe învățămin
te foarte prețioase).

Aventura științifică cuprinde, 
cîteodată, riscul vieții; deseori, 
riscul însingurării. Pionierii, re
voluționarii în știință, seamănă 
cu acei cercetători temerari des
pre care vorbea Leon Bloy, „pur- 
tînd în imensitatea neagră, îna
intea lor, ca pe o făclie, propria 
inimă". Altădată, omul de știință 
îndrăzneț, inventatorul original, 
nu găsea decît cu greu, posibi
litatea de a se integra armonios 
în mediul social, ignorant sau ne
receptiv. O bună parte din lite
ratura „de anticipație" scrisă de 
Jules Verne și de H. G. Wells 
este, de fapt, povestea unor aven
turi imaginare ale savanților ge
niali siliți să trăiască în marginea 
societății, eventual respinși de so
cietate, cîteodată exploatați de 
excentrici sau de criminali.

Unii savanți pot fi asemănați 
cu exploratorii unor tărîmuri nu 
numai necunoscute, ci și primej
dioase. Există un risc al muncii 
de laborator, dat de contactul cu 
radiațiile, cu curenții de înaltă 
tensiune, cu germenii bolilor con
tagioase ; există o povară a pro
blemelor dificile sau tulburătoa
re, pe care trebuie s-o suporte 
mintea ; există o tensiune înaltă a 
responsabilităților, față de oare nu 
există izolatori. Pentru a nu da

PĂMÎNTUL
(Urmare din pag. I) 

și mai mulți, totdeauna, și pe 
urmă noi toți. Pe o cosmică 
pantă-n podgorii, acolo pe 
răsfiratele culmi mioritice, 
dinspre păduri. Cînd eterice 
voci făceau cunoscută univer
sului, acestui formidabil cos
mos de primăvară care este 
pămîntul, legea cu privire la 
apărarea, conservarea și folo
sirea sa. Ci nu se putea să 
aud altceva mai frumos, nu 
se putea — mă gîndeam, să 
cunosc altceva ; e o datină — 
a locului și-a întîmplării aici, 
indisolubil unite, ca trupul cu 
sufletul, veșnice și nu se 
putea, mă gîndeam, decît des
pre pămînt să aud. Despre 
mirabilă truda și lucrul său 
unic și despre viața sa unică, 
despre puntea ce i-o întin
dem să treacă și cum să i-o 
întindem, în lucruri și mai cu

rulează Ia Tomis (orele 9—
15,45 în continuare, 18,15 ;
20,30).

HOCUS-POCUS
rulează la Arta (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18,30 ; 20,45).

LEUL AFRICAN
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30)

CAPCANA
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Progresul (orele
15.30 ; 13 ; 20,30).

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Clubul uzinelor 
„Republica".

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR 
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18; 20,30).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

ÎNCERCUIREA
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

Studio „Femei singure", ora 
20 • Teatrul Barbu Dela- 
vrancea „Hora domnițelor" 
ora 19,39 • Teatral lan
Creangă „Năzdrăvăniile lui 
Păcală", ora 16 • Teatrul 
Țăndărică, sala din Calea 
Victoriei „Iarmarocul piticu
lui Clip', ora 17 • Sala din 
strada Academiei „Vrăjitorul 
din Oz“, ora 17. 

o imagine trunchiată asupra știin
ței este necesar să arătăm că în 
știință funcționează și altfel de 
minți decît acele ardente, îmbră- 
țișînd renunțările și pericolele. L. 
Pasteur, de exemplu, a fost nu
mit „maestru al anchetei științi
fice" ; J. Nicolle s-a străduit să 
arate că, în majoritatea cercetări
lor sale, acesta a procedat „ca un 
judecător de instrucție". Dar pu
tem ignora ceea ce a fost implica
ție de emoție, neliniște, responsa
bilitate și risc, în prima inocu
lare de vaccin antirabic, la om ? 
Acest om bolnav era un copil al
sacian... „Pasteur trecea prin stă
rile sufletești cele mai variate și 
contrare : speranțe nesfîrșite, tre
cuse spaime, ideea fixă de a smul
ge morții pe acest copil. Nu pu
tea să mai lucreze, avea febră. 
Geniul său experimental îl asigu
ra că virusul celei mai teribile 
boli va fi învins ; fondul duioșiei 
sale umane năpădea însă totul". 
(A. George).

Să mai menționăm că, pentru 
consolidarea rezultatului, a fost 
nevoie de o ultimă inoculare, cu 
virus virulent ?

Știința nu este alcătuită din 
eroi și din genii ; dar aceștia 
sînt reprezentativi pentru masele 
de cercetători care au asiduitate, 
abnegație, entuziasm. Dezvolta
rea tenacității a determinat o 
creștere a șansei de contribuție, 
pentru oricare efort depus ; ru
tina compensează, uneori (dar 
numai pînă la un punct!) entu
ziasmul. Aceasta nu despoaie însă 
știința în ansamblu pici de cali
tatea ei de aventură a spiritu
lui, nici de aureola sa de noblețe.

seamă in pîini. Să se zguduie 
calde cuptoarele, pline de 
pîini și să fiarbă pînă în 
cercuri, de-a dura, butoaiele, 
bocnă de vin și să se zguduie 
pomii chiciură de fructe, să 
cadă arome-n adîncuri și să 
împrospăteze. Așa mă gîn
deam și-mi eram parcă eu în
sumi un tulnic, spus de 
departe cu sufletul și 
vestitor. Și mă gîn
deam, satul meu din podgoria 
mea, și toate satele vechi ca 
o amforă — acolo trăiesc și 
lucrează în datina unei ase
menea legi superbe, cum își 
cunoaște omul palma bătăto
rită și vatra, tot așa și pă
mîntul, cum se apără el de 
îndoială și neînclinare tot așa 
și-n podgorii, pe piatră își 
scrie hotărîtor sîrguința, sapă 
și desfundează și seamănă, 
ară și ocrotește și speră, în
grijește rotund și culege și se 
adeverește stăpîn. Stau măr
turie aici ca niște trepte ale 
infinitului, calme, sute de mii 
de terase și praguri zidite în 
avalanșă la deal și-n cascadă, 
toate de om migălite, sălăj- 
luite de el, podgoreanul, și 
aruncate herculian în văzduh. 
Hesiod le coboară încet pri
măvara și coboară în fluiere, 
parcă, Orfeu. In apărarea fie
cărui pumn de țărînă, ferin- 
du-1 de alunecări și ruperi la 
vale, sălbatice pun podgo
renii, de veghe, neamuri de 
pomi și semințe, cu miile. 
Arbori pe gîrle și fac ziduri, 
în preajmă, fac praguri în vii, 
de pămînt. Și peste ele su
doarea, și lingă ele fîntîni. 
Și așa apără ei trudnici pă
mîntul și așa-1 îngrijesc. 
Șl tot așa-i apără-ncet 
și pe ei de îndoială 
și tot așa îi ferește de ero
ziune, și el. Intr-o continuă 
trudă și înțelegere tainică, de
opotrivă, într-un permanent 
schimb de înfloriri. Și nu se 
putea, mă gîndeam, pe o cos
mică pantă acolo, să aud alt
ceva decît vestea a însăși 
temeiniciei de-a fi. Legea 
aceasta a pămîntului de pe 
inimi adine auzită și întoarsă 
auzului iarăși, pe inimi. Ceea 
ce mi s-a părut mai mult 
decît lege și decît poate ea să 
cuprindă. Mi s-a părut, și așa 
era, pe o cosmică pantă acolo, 
sub răsfiratele culmi mioritice 
dinspre "păduri către cîmpuri, 
o nemaipomenită datină a 
noastră de primăvară, chipul 
suprem cum înțelegem să ne 
conducem și să ne făgăduim 
noi înșine — nouă, să fim.

RAPORTAT! RITMUL
(Urmare din pag. I)

față de grăbirea plantatului și 
semănatului din partea cadrelor 
de conducere din unități, și ceea 
ce este mai grav, chiar din par
tea unor specialiști, ritmul este 
scăzut și neuniform pe cuprinsul 
județului. Că se putea lucra mai 
mult, o demonstrează și aici sta
diul inegal pe care îl înregis
trează unități agricole apropiate. 
Astfel, în timp ce cooperatorii 
din Drăghia se apropiau de ter
minatul plantării cartofului, cei 
din Valea Lăpușului, la numai 
cîțiva kilometri de primii, nici 
nu începuseră. In altă zonă, în 
cea din Șomcuta-Sighet, un alt 
exemplu ni-l oferă cooperatorii 
din Berghez care plantează ulti
mele hectare cu cartofi în timp 
ce vecinii lor, cei din Remetea 
Chioarului, abia de au plantat 
patru hectare.

O analiză a operativelor de la 
Direcția agricolă județeană arată 
că deși, de 7—8 zile, timpul a 
devenit din nou destul de favo
rabil (și temperatura solului fiind 
în continuă încălzire) ritmul con
tinuă să fie nesatisfăcător. In 
timp de șase zile, pe întreg ju
dețul au fost însămînțate cu le
gume numai 129 hectare, iar inul 
pentru fuior pe 62 de hectare. 
Pentru porumb, argumentul „că 
noi sîntem în nord și deobicei 
îl însămînțam ceva mai tîrziu* 
nu explică sub nici o formă si
tuația că la sftrșitul celei de a 
doua decade a lunii aprilie, nu
mai pe șase sau șapte la sută 
din suprafață se efectuase semă
natul.

Pentru perioada 15-31 mai, agențiile 
și filialele O, N. T. au pus în vînzare 
locuri la odihnă, pe durate variabile, 
chiar și de o zi, în stațiunile MAMAIA.

EFORIE NORD, EFORIE SUD

PREȚURI AVANTAJOASE
PENSIUNE COMPLETĂ 

in hoteluri 30 lei 
pe zi 

in câsufe 29 lei 
pe zi

REDUCERI DE 50% 
la transportul pe C.F.R.

Pentru posesorii de bilete cu
un sejur de minimum 4 zile, 
O.N.T. organizează, contra cost, 
excursii pe litoralul bulgăresc 
(Varna, Nisipurile de Aur, Balcic)

Calmul care domnește la orga
nele agricole județene, apare șl 
mai de neînțeles dacă aruncăm 
o privire și asupra pregătirilor 
pentru irigații, lucrări la fel de 
importante pentru, campania a- 
gricolă de primăvară. Din 472 
hectare prevăzute a fi nou ame
najate, la rubrica „realizări" apar 
în operativa Direcției agricole ju
dețene, abia 59 hectare. Dacă 
ținem seama că în această cifră 
sînt incluse suprafețe care nu au 
necesitat un volum prea mare de 
efort cu amenajările (Sieni și Să- 
bija — unități care au raportat 
realizările irigînd direct din So
meș) reiese destul de limpede că, 

practic, lucrările pentru amena
jări încă nu au început. Adăugind 
și cele peste 800 hectare, care 
trebuie reamenajate dar, la care 
mai nimic nu <s-a făcut pînă în 
prezent, obținem imaginea exactă 
a modului în căra se preocupă 
cadrele de conducere din unități 
și organele agricole județene de 
realizarea acestui important o- 
biectiv.

La ora aceasta, firește, multe 
din datele consemnate de noi 
s-au modificat. Suprafețele semă
nate cu porumb, plantate cu car
tofi sau amenajate • pentru irigai 
au crescut. Concluziile ce se des
prind rămîn însă aceleași: timpul 
impune concentrarea tuturor for
țelor în vederea terminării cît 
mai grabnic a semănatului și a- 
menajărilor pentru irigații. Seceta 
din această primăvară, cu atît 
mai mult, trebuie să constituie, 
un semnal de alarmă.

NUMAI CAZARE 
in hoteluri 11 lei 

pe zi 

in căsuțe 7 lei 
pe zi

HARALAMB ZINCĂ

CJLIfU
doctorului

KING
- ROMAN -

REZUMAT

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește in București 
pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mătușei 
sale, Eufrosina Bănescu. întîmplător, i se oferă prilejul de a o 
cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția va
lutar?. a Băncii Naționale — de care se îndrăgostește. Intr-una 
din zile, Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul i se 
încredințează tînărului căpitan de miliție, Liviu Roman. După 
primele cercetări, moartea Eufrosinei Bănescu, pe cît de subită 
pe atît de misterioasă, complică brusc situația.
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— Dragă Virginlca, co al, ce-i cu tine T o întrebase oolega, 
sincer îngrijorată.

Drept răspuns, izbucnise în plîns. Tremura și plîngea cu
prinsă de o spaimă inexplicabilă. O stăpînea și senzația că 
vocea auzită la telefon nu era a lui Miroiu, ci a altcuiva, a 
unuia care se străduia să-1 imite...

Colega îi adusese un pahar cu apă. îl golise dintr-o sorbitură, 
dar nu se calmase. Miroiu apăruse... o chemase la telefon, soli- 
citîndu-i sprijinul. „Am nevoie de ajutorul tău“, îi răsunase 
multă vreme în urechi glasul disperat al lui Miroiu. „Unde a 
dispărut? se întrebase. De ce n-a vrut să-mi spun&?“

Se ridicase cu greu din fotoliu și se îndreptase spre biroul 
lui Tudor Voiculescu, bunul și cumsecadele ei șef.

2
Marin Iliescu, primise și el un telefon. Spre deosebire însă 

de colega sa, Virginia Munteanu, recunoscînd glasul de la 
celălalt capăt al firului, se îmbujorase de bucurie. „Vin... De 
cînd aștept clipa asta, răspunsese el. Alerg... vin la tine în 
cea mai mare viteză... Nu-mi pasă de nimic. Ai procedat bine... 
Pa !“ Pusese jos receptorul, apoi se învoise să se ducă la poli
clinică, unde urma un tratament.

3
Roman își spuse, într-o doară : „Ce-ar fi să-1 caut la poli

clinică ? Insul mă interesează... e un fost coleg de școală al 
lui Miroiu... el i-a făcut cunoștință cu Virginia Munteanu... 
știa de la ea ora și locul întîlnirii cu Miroiu... N-ar fi exclus 
ca o discuție cu dumnealui să mă pună pe o urmă interesantă*".

Se opri la „Carul cu bere“. Bău la repezeală o halbă. în 
sfîrșit, își potoli setea, se răcori, se mai dispuse. „Mă iau și 
eu de Iliescu, asta pentru că n-am ceva mai bun de făcut... 
avu el curajul să recunoască. Pînă ce-o să-mi iasă altceva în 
cale".

La Policlinica Finanțe-Bănci de pe Calea Griviței, făcu o 
descoperire care nu-1 lăsă deloc indiferent. Marin Iliescu nu 
numai că nu trecuse în ziua aceea pe acolo să se trateze, dar 
așa cum rezulta din fișa lui medicală, se bucura de o sănătate 
de invidiat. Conchise, deci, că Marin Iliescu își mlnțise șeful. 
„Și ce-i cu asta?! încercă Roman să se contrazică. Cîți nu se
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învoiesc, sub pretextul că se reped pînă la policlinică, dar 
de fapt îi vezi dueîndu-se fie la un film cu cow-boy, fie la 
un meci ?...“

Se îndreptă, pe jos, spre D.G.M. Soarele dogorea, moleșindu-1. 
Din pricina arșiței nu mai avu puterea să-și adune gîndurile, 
să și le rînduiască, așa cum ii plăcea, într-o anumită înlăn
țuire logică. Zări, după o bucată de drum, un telefon public. 
O căută pe Virginia Munteanu la Bancă. O voce de femeie 
îi răspunse că funcționara încă nu se înapoiase la serviciu, 
îl căută atunci pe Marin Iliescu, dar nici acesta nu se îna
poiase. „Hm !“ era tot ce izbuti Roman să-și spună în clipa 
aceea.

4
Virginia Munteanu intră în casă, clătinîndu-se. Emoția n-o 

părăsise nici o clipă, iar în troleibuz se văzuse nevoită să 
facă un efort supraomenesc să nu plîngă. Totuși, călătorii o 
ținuseră în focul privirilor lor curioase. In vestibul întîrzie. 
închise ușa în urma ei. In clipa aceea avu senzația că dincolo 
cineva o aștepta... poate Miroiu, poate altcineva ? Se lipi de 
ușă, așteptînd înfricoșată ca celălalt să-și trădeze prezenta. 
Nu se auzi însă nici o mișcare, nici un zgomot. își dădu 
seama cît de absurdă îi era comportarea. Cine să-i intre în 
casă ? Și mai ales cum ? Garsoniera nu avea decît un rînd 
de chei. Cine ar fi îndrăznit ca, în plină zi, să forțeze broasca 
de la ușă ? Răsuflă ușurată. Se desprinse de lingă ușă și 
trecu în cealaltă încăpere, cufundată în semiobscuritate din 
pricina jaluzelelor coborîte. Dăinuia o liniște odihnitoare. Se 
lăsă istovită pe recamier, apoi se întinse. Poșeta îi căzu din 
mînă. închise ochii. Lingă tîmplă, o arteră îi zvîcnea ca un 
punct de foc. Se chinuia să se înțeleagă pe sine. Gîndurile i se 
învălmășeau. „Mihai dispărut, doamna Bănescu. Apoi vocea 
aceea de la telefon era și nu era a lui Mihai. Plîngea fără să 
vrea, iar lacrimile i se prelingeau nestingherite pe obrajii 
palizi. „Toate nenorocirile din lume pe capul meu cad... De 
ce ? De ce ? Cu ce ți-am păcătuit, Doamne ?**

Tresări. Prinse un zgomot. Nu, nu i se păruse... Cineva dădea 
tîrcoale ușii. Ba și apăsase clanța. Se ridică speriată în pi
cioare. în aceeași clipă, simți un gol dureros în stomac. Bătăile 
inimii îi erau atît de puternice, îneît ameți. Se apucă de spă
tarul unui scaun. Nu, nu se înșelase : auzise pași și fu cît
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p-aci să leșine de spaimă. Pe neașteptate însă, telefonul sună 
într-atît de puternic, incit ea scoase un țipăt de spaimă. Pro
priul țipăt o zăpăci și mai rău. Nu știa ce trebuie să între
prindă mai întîi : să se repeadă la ușă și s-o deschidă, sau 
să ridice receptorul ? Și pentru că aparatul se găsea doar la 
un pas, se hotărî să ridice receptorul. Dar nu-și luă ochii de 
la ușa din vestibul. Văzu clanța mișeîndu-se și se întrebă de 
ce omul de afară refuză să apese pe butonul soneriei. „La te
lefon e căpitanul Roman"", auzi ea la celălalt capăt al firului.

— Tovarășe Roman ! strigă ea cuprinsă de o bucurie spon
tană.

— V-am căutat pe la Bancă, îi explică el și mi s-a spus că 
v-ați învoit, deoarece ați primit un telefon...

— Unde sînteți acum ?
— Aproape de locuința dumneavoastră...
— Vă rog să veniți cît mai repede aici, la mine. Vă rog.
— Zbor, mai auzi ea.
Liniștea adîncă a garsonierei se refăcu. Virginia Munteanu nu 

se clinti de lîngă aparat. înmărmurise în acel loc, cu privirile 
fixate pe clanță. De dincolo de ușă nu mal răzbea nici un 
zgomot. La rîndu-i, clanța încremenise. Simți cum nervii i 
se destindeau puțin cîte puțin. Gîndul că nu mai era singură, 
că ofițerul avea să apară dintr-un moment într-altul, îi izgoni 
teama din suflet, redîndu-i stăpînirea de sine. Acum n-are decît 
să vină și Mihai... își aminti iar de clanță... o văzuse mișeîn- 
du-se. De ce omul renunțase să mai intre ? Voise doar să-i 
vorbească ! Poate că mai era acolo, la ușă... Ce-ar fi să 
deschidă ? Un timp, se zbuciumă între frică și tentația de a 
deschide. în cele din urmă își înfrînse tearna. Se dezlipi de 
lîngă telefon, deschise larg ușa și ieși pe palier. Era pustiu. 
Se auzeau niște copii care se zbenguiau un etaj sau două 
mai jos. Un miros de ceapă prăjită plutea între etaje.

(Continuare în numărul de SÎMBATA)
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Vizita Consultările
delegației 

parlamentare
române

în Franța
PARIS 23 — Trimisul special 

Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Marți dimineața membrii 
delegației parlamentare condusă 
de acad. Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România care face o vizită în 
Franța au depus o coroană de 
flori la Mormîntul Soldatului 
Necunoscut.

Apoi, membrii delegației au 
avut o întrevedere cu Maurice 
Schumann, ministru de stat pen
tru problemele cercetării științi
fice și problemele atomice și 
spațiale.

Membrii delegației parlamen
tare române au fost primiți de 
președintele Adunării Naționale 
Franceze, Chaban Delmas. La 
primire, care a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate, au 
fost prezenți vicepreședinții Adu
nării Naționale Franceze, pre
cum și membri ai Biroului Adu
nării Naționale.

în încheierea vizitei, președin
tele Adunării Naționale France
ze a făcut o scurtă declarație tri
misului special al Agerpres. Sînt 
foarte fericit — a subliniat dom
nia sa — de a fi primit la Paris, 
la Adunarea Națională Franceză, 
delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia. Sînt convins că această 
vizită va contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Fran
ța bazate pe o străveche priete
nie, pe care cele două popoare 
ale noastre sînt hotante să o dez
volte și în viitor.

In încheiere, președintele Adu
nării Naționale Franceze a sub
liniat că poporul fraiȚcez urmă
rește cu viu interes eforturile sus
ținute ale României pentru dez
voltarea sa multilaterală. Aceste 
eforturi, încununate de succes — 
a încheiat domnul Chaban Del
mas — le admirăm și le salutăm 
cu deosebită stimă.

La amiază, Biroul Adunării 
Naționale Franceze a oferit un 
dejun în cinstea delegației române 
în saloanele Hotelului Crillon.

Au participat Achille Peretti, 
Jean Montalat, Marcel Massot, 
Ren6 Lamps, vicepreședinți ai 
Adunării Naționale, membrii Bi
roului Adunării Naționale Fran
ceze, deputați.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de o 
deosebită cordialitate, Achille Pe
retti și acad. Uie Murgulescu au 
rostit toasturi.

în cursul după-amiezil, după o 
scurtă vizită la Palatul Bourbon, 
unde își are sediul Adunarea Na
țională Franceză, oaspeții români 
au asistat la lucrările Adunării.

A urmat apoi o întîlnire cu 
membrii Biroului Comisiei 
afaceri externe a Adunării Națio- 
nale Franceze, în cursul căreia a 
avut loc un larg schimb de pă
reri privind unele probleme ac
tuale ale politicii internaționale 
și rolul parlamentelor în aceste 
probleme. în cadrul discuțiilor a 
luat cuvîntul președintele Corni-, 
siei de politică externă a M.A.N., 
deputatul Dumitru Popescu. De 
asemenea, el a răspuns la unele 
întrebări ale gazdelor.

Membrii delegației române au 
luat parte după aceea la o recep
ție oferită de Lucien Neuwîrtli, 
președintele grupului de prietenie 
Franța—România, din cadrul 
Adunării Naționale Franceze. 
Delegația română a făcut o vizită 
apoi, la Quay d'Orsay, unde a 
avut o întrevedere cu Andrâ 
Bettencourt, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
membru al guvernului.

La toate manifestările care au 
avut loc în cursul zilei de marți, 
au luat parte Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris, 
și membri ai ambasadei române.

Corespondență din Hanoi
„Escalada condițiilor americane" — astfel este caracterizată 

în ultimul editorial al oficiosului „NHAN DAN" suita de condiții 
tot mai numeroase pe care le ridică S.U.A. pentru alegerea locului 
de contact între cele doua țări, în vederea unor discuții prelimi
nare vizînd încetarea definitivă și necondiționată a bombardamen
telor și tuturor celorlalte acte de război împotriva R. D. \ ietnam.

vietnameză, paralel cu escalada 
condițiilor pentru 
intensifică actele de 
nord și la sud de paralela 
concomitent cu proferarea de a- 
menințări împotriva poporului 
\ietnamez. Acestea sînt elemen
tele care au permis ziarului 
„WASHINGTON STAR* să 
scrie, referindu-se la intensifica
rea acțiunilor aeriene de la extre
mitatea de sud a Vietnamului 
pînă la paralela 20, că S.U.A. au 
pus bazele unei noi reprize de 
bombardamente asupra Xletna- 
mului de nord. într- r?legramâ 
a agenției U.P.I. este menționată 
intenția anulării bombardamen
telor limitate, în cazul neaccep- 
tării sugestiilor americane în le
gătură cu problema locului de 
contacte. Iată de ce, luînd pozi
ție față de această situație, zia
rul „Xhan Dan“ sublinia : aceste 
fapte pun în lumină îucăpâțina- 

” “ a 
în
a-

Evoluția luărilor de poziție 
americane în problema contacte
lor a mers de la binecunoscuta 
formulă „oriunde și oricînd" — 
reafirmată ultima oară la 31 mar
tie — pînă la condițiile puse de 
Administrația S.U.A. în ultimele 
zile și care, așa cum sublinia re
cent purtătorul de cuvânt
R. D. Vietnam, sînt menite . 
creeze noi dificultăți și să în- 
tîrzie stabilirea de contacte pre
liminare între R. D. Vietnam și
S. U.A.". Aceasta o dovedește în
săși conținutul ultimelor decla
rații americane. Respingînd o 
primă sugestie a guvernului viet
namez de a se alege Pnom Pen- 
hul ca fiind capitala unei țări 
neutre, S.U.A., sub motiv că nu 
întrețin relații diplomatice cu 
Cambodgia, propun în schimb 
alte 15 centre politice, unde de 
data aceasta în majoritatea lor 
R. D. Vietnam nu are ambasade. 
Motivînd că viitorul loc de în- 
tîlnire trebuie să fie capitala u- 
nei țări neutre, Departamentul 
de Stat păstrează rezerve în ce 
privește Varșovia, unde ambele 
părți au ambasade, dar propune 
în schimb o serie de state aliate 
sau care au sprijinit S.U.An în 
agresiunea lor.

La Hanoi se pune tot mai des 
întrebarea îndreptățită dacă nu 
cumva S.U.A. urmăresc o mane
vră pentru rezolvarea problemei 
vietnameze de pe poziții de for
ță. Reține, de altfel, atenția fap
tul că, așa cum sublinia presa

contacte se 
război la

17,

al
„să

rea și lipsa de bună credință 
S.U.A. Creînd noi dificultăți 
calea contactelor, S.U.A. își 
sumă întreaga răspundere.

Delegație de partid

și guvernamentală

bulgară Ia Praga
PRAGA 23 (Agerpres). — La 

23 aprilie, la Praga a sosit o de
legație de partid și guvernamen
tală bulgară, condusă de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R P. Bul
garia.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, de OIdrich Cemik, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele guvernului, 
și de alte persoane oficiale.

ADRIAN IONESCU 
corespondentul Agerpres la Hanoi 

ir
Generalul Earle Wheeler, pre

ședintele Comitetului mixt al șe
filor de stat major al S.U-A. a 
declarat unui grup de senatori 
că pierderile americane în avioa
ne și elicoptere aflate la sol din 
Vietnamul de sud depășesc 132 
milioane dolari. El a arătat că 
122 de aparate de zbor aflate la 
sol au fost distruse, iar alte 590 
au fost parțial distruse de obu
zele mortierelor în cursul unor 
atacuri efectuate de forțele pa
triotice din Vietnamul de sud asu
pra bazelor americane. Cele mai 
mari pierderi au fost înregistrate 
în timpul ofensivei de mare an- 

forțele 
februa-

vergură desfășurată de 
patriotice începînd din 
rie a. c.

*

Senatorul democrat
Young a cerut demisia secreta
rului de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, care, după cum a afirmat 
el. este vinovat de continuarea 
conflictului vietnamez. Young a 
condamnat, de asemenea, re
fuzul guvernului de la Washing
ton de a accepta Varșovia drept 
loc pentru contactele prelimi
nare cu reprezentanți ai R. D. 
Vietnam.

Steven

tovarășului
->

Corneliu
Mănescu

Azi se reiau lucră

rile Sesiunii O.N.U.

NEW YORK 23 — Trimi
sul special Agerpres, Nicolae 
Ionescu, transmite : în ca
drul consultărilor privind or
ganizarea lucrărilor sesiunii 
reluate a Adunării Generale, 
ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, 
președintele celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., a avut în ultimele zile 
întrevederi cu U Thant, se
cretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, V. Kuz- 
nețov, prim locțiitor al minis
trului afacerilor externe al 
U.R.S.S„ I. Malik, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., președinte al con
siliului de securitate pe luna 
în curs, A. Goldberg, repre
zentantul permanent al State
lor Unite ale Americii, A. Be

rard. reprezentantul permanent 
al Franței, Lordul Caradon 
reprezentantul permanent al 
Marii Britanii, M. A. El Kony, 
reprezentantul permanent al
R.A.U.

Marți dimineața, președin
tele Adunării Generale, Cor
neliu Mănescu, a avut între
vederi cu președinții pe luna 
în curs ai unor grupuri re
gionale : Otema Allimadi, re
prezentantul permanent al 
Ugandei (grupul țărilor afri
cane), Agha Shahi, reprezen
tantul permanent al Pakista
nului (grupul țărilor asiatice), 
Jose Roman, locțiitor al re
prezentantului permanent al 
Nicaragua! (grupul țărilor lă
ți no-ameri cane', Edvard Ham- 
bro, reprezentantul permanent 
al Norvegiei (grupul țărilor 
vest-europene).

Convorbirile s-au referit, de 
asemenea, la organizarea și 
desfășurarea sesiunii reluate a 
Adunării Generale, ale cărei 
lucrări încep miercuri la ora 
20 (ora Bucureștiului).

R.P.D. Coreeană î La fabrica fle tractoare din Kiyang

Cooperarea internațională

stimulent al creșterii

economice
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI LA CONFERINȚA 

CONSILIULUI DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE
în capitala Austriei își continuă lucrările cea de a doua Sesiune a 

Consiliului dezvoltării industriale, organ deliberativ al Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.) în ședința 
plenară de luni a luat cuvîntul, Gheorghe Pele, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Viena, reprezentant permanent al țării noas
tre pe lingă O.N.U.D.I., șeful delegației române la conferința Consi
liului dezvoltării industriale.

„Dezvoltarea industrială a multor țări, printre care și România — 
a arătat vorbitorul — evidențiază că factorul determinant îl constituie 
efortul intern, că fiecare țară caută să soluționeze problemele dez
voltării potrivit concepțiilor și năzuințelor proprii. Un stimulent im
portant al creșterii economice îl oferă cooperarea internațională, care 
poate contribui la o valorificare mai rațională a resurselor interne, 
naturale și umane".

Șeful delegației române a prezentat apoi diferitele forme de co
operare pe care România le promovează cu un mare număr de state, 
în limita posibilităților sale și pe bază de avantaj reciproc, România 
înțelege să-și aducă o contribuție crescîndă la desfășurarea procesu
lui de industrializare a țărilor în curs de dezvoltare.

Relevând rolul O.N.U.D.I. în promovarea cooperării internaționale 
reciproc avantajoase între țări, indiferent de sistemul lor politic și so
cial, Gheorghe Pele a arătat că îndeplinirea acestui deziderat face 
necesară participarea tuturor țărilor lumii Ia activitatea acestei organi
zații, inclusiv a R. P. Chineze, R. P. D. Coreene, R. D. Germane și 
R. D. Vietnam.

Nigeria: Ofensivă 
diplomatică pen
tru ince tarea raz-

boiului
Referindu-se la războiul din Nigeria, care se desfășoară 

de aproape un an de zile între trupele guvernului de la 
Lagos și cele ale provinciei secesioniste Biaîra, multi ob
servatori au subliniat că chestiunea poate fi privită din 
două puncte de vedere. Primul ar fi criteriul pur politic. 
Oricine abordează chestiunea exclusiv de pe această po
ziție, trebuie să susțină Lagosul și să condamne „secesiu
nea". In această situație se află numeroase guverne afri
cane care nu-și pot permite nici într-un caz să recunoască 
Biafra, deoarece în felul acesta ar încuraja tendințe simi
lare în propriile lor țări. Apoi mai intră în calcul chestiu
nea unității africane în numele căreia, firește, nimeni nu 
vrea să indispună Lagosul.

Cel de al doilea punct de vedere ar fi stabilit pornin- 
du-se de la criterii umanitare. Mulți africani vor pur și 
simplu să se oprească măcelul. Pentru că, lăsînd la o parte 
uciderile comise în nord acum un an și jumătate, se apre
ciază că războiul actual a făcut peste 200 000 de victime. 
Totodată, veniturile țării provenite din comerț s-au redus 
de la 27,7 milioane lire sterline în 1966 Ia 19,2 milioane în 
1967. Valoarea produselor tradiționale de export a scăzut 
de la 284,1 milioane lire sterline în 1966 la 242,8 milioane 
în 1967. Avîndu-se în vedere această situație, s-au auzit 
voci cerînd să se facă absolut totul pentru ca vărsarea de 
sînge să înceteze. De la aceste considerente a pornit —- 
potrivit declarațiilor făcute la Dar Es Salaam guvernul 
Tanzaniei cînd â recunoscut Biafra.

Recunoașterea tanzaniană a modificat brusc datele pro
blemei. Pentru guvernul federal exista pericolul — astăzi, 
se pare, îndepărtat — ca Biafra să fie recunoscută și de 
alte state, în care caz ducerea războiului ar fi devenit la 
un moment dat imposibilă. Ce era de făcut? Guvernul 
lui Gowon avea două posibilități: 1) să accepte negocie
rile cu Biafra și 2) să intensifice luptele, pentru a forța 
o victorie militară care să descurajeze alte tendințe de re
cunoaștere. După 
mise, Gowon n-a 
căi.

Dar, firește, în 
părți ar fi deja hotărîte, un acord de încetare a foculb, 
s-ar putea realiza imediat. Tocmai în vederea angajării 
negocierilor în prezent are loc o vie activitate diplomatică. 
Postul președinte al Nigeriei, Nuamadi Azikiwe, în prezent 
unul din principalii diplomați biafrezi, a vizitat recent 
Parisul unde se crede că a dus convorbiri cu secretarul 
general al Commonwealth-ului. Arnold Smith. Aceasta ur
mează sâ se întîlnească cu ministrul nigerian al afacerilor 
externe, Okoi Ankpo. Se afirmă că însuși Ojukwu, condu
cătorul Biafrei, s-ar afla într-o misiune diplomatică în 
unele capitale africane. O activitate susținută în scopul 
angajării convorbirilor dintre părțile nigeriene în litigiu 
se desfășoară, de asemenea, la Kinshasa și la Accra.

Desigur, în prezent bătălia cea mare se dă pentru ca 
cele două puncte de vedere despre care aminteam la în
ceput să fie apropiate cit mai mult, să fie puse de acord, 
astfel ca în cel mai scurt timp războiul din Nigeria să în 
ceteze.

cum 
ales,

cazul

să descurajeze alte tendințe de re- 
se poate deduce din știrile trans
ei s-a hotărît să utilizeze ambele

cînd tratativele dintre cele doua 
" iculuf

ION D. GOIA

• LUNI A AVUT LOC prim* 
întrevedere dintre Ozorio Taf- 
ial, reprezentant al secretarului 
general al O.N.U. în Cipru, și 
Râul Denktash, lider cipriot 
turc, înapoiat recent în țară, 
după un exil de patru ani. 
Denktash va conduce delegația 
turcă cipriotă Ia tratativele 
dintre reprezentanții naționali
tăților turcă și greacă din Cipru. 
Taffal și Denktash au căzut de 
acord să accepte propunerea lui 
U Thant ca tratativele să aibă 
loc la Geneva.

Bormann in Chile?

Dar românesc i
pentru

cele care au prezidat formarea 
cu 13 ani în urmă a acestui pact 
militar. Se crede că accentul va 
fi pus pe o analiză politică a e- 
venimentelor și pe aspectele e- 
conomice ale colaborării dintre 
țările participante.

Cambodgia
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Conferința internațională
• Exerciții la Fort 

milioane

a drepturilor omului
Conferința internațională a 

drepturilor omului, deschisă luni 
în capitala Iranului, și-a conti
nuat lucrările, discutînd o serie 
de probleme de procedură.

Numeroși vorbitori care au luat 
cuvîntul în cadrul ședinței de 
marți, și-au exprimat regretul că 
nici Ia actuala conferință nu s-a 
respectat principiul universalității 
și că la pregătirea acestei reu
niuni nu s-au adresat invitații 
unui număr de țări, care sînt 
frustrate de dreptul de a parti
cipa în diferite organisme și or
ganizații internaționale. Delegații 
Poloniei, U.R.S.S., Franței, Mau- 
ritaniei, Algeriei, Siriei, Tanza
niei, Pakistanului, statului Mali, 
Cehoslovaciei, Irakului și Suda
nului au arătat în cuvîntările lor 
necesitatea ca la această confe
rință să fie prezentă delegația

R. P. Chineză, reprezentanta in
tereselor marelui popor chinez. 
O serie de delegați au susținut 
punctul de vedere potrivit căruia 
la actualele lucrări ale Confe
rinței internaționale a drepturilor 
omului să nu lipsească R. D. 
Germană, R. D. Vietnam, R. P. D. 
Coreeană, precum și Frontul Na
țional de Eliberare, reprezentan
tul autentic al poporului din 
Vietnamul de sua. Totodată, o 
serie de vorbitori și-au exprimat 
nemulțumirea că la lucrările de 
la Teheran sînt prezenți delegați 
din Taivan, Coreea de sud și 
Saigon. Făcînd notă discordan
tă, reprezentantul S.U.A. a sus
ținut „legitimitatea* reprezentă
rii cianlcaișistului, a delegatului 
de la Saigon și a celui din Co
reea de sud.

„Asasinarea doctorului King 
a arătat, odată mai mult cit de 
explozivă e problema rasială cu 
care sîntem confruntați... Realita
tea este că, așa cum demonstrea
ză elocvent raportul comisiei Ker
ner (comisie care din însărcina
rea președintelui Johnson a an
chetat cauzele sângeroaselor in
cidente rasiale din vara anului 
trecut — n.n.) o încetineală exas
perantă caracterizează actuala 
evoluție din America în direcția 
îmbunătățirii condiției precare și 
umilitoare, în care trăiește popu
lația de culoare. De fapt, dome
niul în care s-au făcut cele mai 
vizibile și consecvente eforturi 
ește cel al măsurilor polițienești 
pentru controlarea incidentelor. 
Sînt eforturi în gol pentru că nu 
atacă cauza și nici nu pot evita 
efectul, adică exploziile inevita
bile".

Acest veritabil rechizitoriu a- 
parține primarului republican 
din New York, John V. Lindsay, 
unul din membrii marcanți ai co
misiei de anchetă mai sus amin

tite. Observația lui Lindsay e

• DELEGAȚIA OFICIULUI 
NAȚIONAL DE TURISM, con
dusă de Nicolae Bozdog, preșe
dintele O.N.T„ care a făcut o 
vizită în Spania, a fost primită 
luai 22 aprilie de Manuel Fraga 
Iribarne. ministrul informații
lor și turismului din Spania. 
Ministrul spaniol a oferit un 
dejun în onoarea oaspeților ro
mâni.

• FORȚELE REPUBLICANE 
din Republica Arabă Yemen au 
respins un nou atac al unor uni
tăți regaliste care au încercat 
să pătrundă într-o localitate si
tuată la numai 25 kilometri de 
capitala țării.

• CORESPONDENTUL din 
Washington al cotidianului lon
donez „Evening Standard" scrie 
că fostul colaborator al lui Hit
ler, Martin Bormann, s-ar afla 
în prezent în Chile. In sprijinul 
afirmației sale, ziarul menționea
ză o declarație a lui T. Fried
man, directorul documentației 
Yad Vashem din Ierusalim, unul 
din conducătorii urmăririlor 
lui Eichmann și al altor 2 000 de 
criminali de război naziști.

• IERI a început la Londra se
siunea Consiliului Ministerial al 
pactului CENTO. Printre prin
cipalele puncte ale agendei a- 
cestei reuniuni se află trecerea 
în revistă a situației din Orien
tul Apropiat și Golful Persic. 
Dar problemele militare vor 
domina, probabil, mai puțin de- 
cît în trecut discuțiile reprezen
tanților Turciei, Iranului, Pakis
tanului, Angliei și S.U.A. împre
jurările sînt sensibil diferite de

• LA SEDIUL O.N.U. s-a 
anunțat că Izraelul, Iordania 
R.A.U. și Siria au informat pe 
secretarul general U Thant că 
acceptă trimiterea pe terito
riile lor a unui reprezentant 
special al O.N.U. avînd mi
siunea de a lua cunoștință 
felul în care au fost puse 
aplicare rezoluțiile de la 
iunie 1967 a Consiliului 
Securitate și de la 4
1967 a Adunării Generale 
O.N.U. Aceste rezoluții 
referă la soarta și tratamentul 
refugiaților și populației ci
vile care se află pe teatrul de 
operațiuni din iunie anul tre-

La complexul sportiv na
țional din Pnom Penn a avut 
loc festivitatea de remitere 
de către V. Gîndilă, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Pnom Penh a 
materialelor și echipamentu
lui didactic oferit guvernului 
Cambodgiei din partea gu
vernului Republicii Socialiste 
România. Au luat parte Son 
Sann. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de miniștri, Ke- 
uk Kuheang, președintele 
Consiliului de coroană, prin
țul Norodom Phur Issara, 
ministrul afacerilor externe, 
Vann Molyvânn, ministrul 
învățămîntului și artelor fru
moase. rectorii universități
lor din Cambodgia, funcțio
nari superiori din M.A.E., 
din Ministerul învățămîntu
lui și Artelor Frumoase, per
sonalități din domeniul cultu
rii artelor și științelor, pre
cum și un mare număr de 
studenți.

Belvoir și elicoptere blindate • 160 de 
de dolari arnneati

V

confirmată de numeroase dezvă
luiri foarte recente ale presei.

Revista NEWSWEEK infor
mează că, încă în septembrie tre
cut s-a trecut la perfectarea unui 
așa numit „plan operațional pre
ventiv pentru combaterea inci
dentelor rasiale". Pe baza acestui 
plan generalul Harold K. John
son, adjunctul șefului statului 
major al armatei terestre a 
S.U.A., a primit misiunea expresă 
de a se ocupa de „pregătirea tru
pelor speciale care vor interveni 
in cazul tulburărilor civile".

160 000 din cei 350000 de po
lițiști americani au urmat un pro
gram de antrenamente speciale 
pe parcursul a 80 de ore și eșa
lonat pe șase luni (octombrie 
1966 — martie 1967) program 
denumit „Cravașa". In ce-i pri
vește „membrii gărzii naționale" 
și-au „axat" întregul lor program 
de pregătire, din septembrie tre
cut și pînă azi, pe tema comba
terii demonstrațiilor populației de 
culoare. La Fort Belvoir, în sta
tul Virginia, a fost înființat 
continuă să funcționeze un cen-

tru special de instrucție a grada
ților din „garda națională" în 
„tactica ți metodele luptei rasia
le". Exercițiile la Fort Belvoir se 
desfășoară intr-un „cadru adec
vat" : a fost construită o copie, 
la scară redusă a Los Angeles-u- 
lui, unde, se știe, au avut loc in

trecut incidente rasiale smgeroa- 
se, marcate prin ciocniri cu par
ticiparea helicopterelor și tancu
rilor armatei și poliției.

Diferiți șefi ai poliției din mai 
multe orașe au început încă din 
iarnă să solicite „arme speciale și 
muniții pentru a putea face față 
situației". Armele cele mai 
complicate care au fost folosite 
vreodată împotriva civililor, „fac 
parte din arsenalul stocat pentru 
tulburările așteptate .în vara 
1968" — relevă agenția REVTER. 
Șefii polițiilor, informează ace
eași agenție — au sțoctrt'o mare 
varietate de_ arme; printre aces
tea se numără mașini blindate 
care răspîndeSc gaze lacrimoge
ne asupra unui cartier întreg, 
proiectile cu bile, de geriul celor
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Exerciții la Fort Belvoir : „U n Los Angeles în miniatura'

utilizate împotriva populației 
vietnameze.

Fabrica de armament ușor 
„Wetson and Smith" din Spring
field a primit din partea coman
damentelor poliției din nquă 
state federale comenzi care 're
prezintă „un record în activita
tea de 30 de ani a firmei". Aces
te comenzi înglobează 
tități de mitraliere, 
ușoare și aruncătoare 
nade'.

Numai poliția din 
comandat armament 
de 20 milioane dolari 
mitraliere speciale ale căror 
gloanțe pot străpunge pereți de 
grosime obișnuită, douăsprezece 
mașini blindate, două elicoptere 
special echipate). Poliția din Los 
Angeles a achiziționat, printre 
altele, doua automobile blindate 
de cîțe 20 de tone echipate cu 
aruncătoare speciale de grenade 
cu gaze, șase vehicule blindate 
echipate cu mitraliere, două a- 
vioane, șase elicoptere blindate 
și o instalație specială mobilă de 
proiectare a uqor jeturi extraor
dinar de puternice de apă. Firma 
„Tom MoQre" din Memphis 
(Tennessee) a livrat poliției din 
New-Yotk și ''Chicago un lot de 
26 automobile blindate de un tip 
special pentru „spargerea demon
strațiilor", dotate cu „instalații 
complexe pentru aruncarea unei 
mari cantități de bombe fumige
ne și grenade lacrimogene". La 
rîndul ei, poliția din Newark 
a comandat două tancuri special

Mașină blindată a poliției la 
Detroit: „Comandă specială"

dotate pentru înlăturarea barica
delor de pe străzi.

„In acest an — constată 
NEWSWEEK — atsenalul și ce
lelalte cheltuieli polițienești pen
tru combaterea tulburărilor ra
siale au înghițit cel puțin 160 de 
milioane de dolari. Sînt bani 
aruncați în vînt ca si cei cheltuiți 
în Vietnam. Dacă am ști să diri
jăm cu consecvență toate aceste 
fonduri risipite inutil, spre pro
gramul de mult considerat vital 
al lichidării mizeriei din slums-u- 
rile populației de culoare, atunci 
America nu va mai fi amenința
tă de exploziile periculoase ale 
tulburărilor rasiale".

EM. RUCAR
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